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ًاحلمد هللا الذي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه, وفتح بابه, وأسدل حجابه, والـصالة والـسالم عـىل سـيدنا 
 .حممد ابن عبد اهللا صفوة أحبابه وآله الكرام وصحابته األعالم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ًا لإلنتاج والتوزيع تضع بني يديك ألبوما من أنفاس أهل القرآن وخاصـته فـضيلة العالمـة أيب الصف
ًبكر العدين بن عيل املشهور, ويضم تفسريا علميا غزيرا وافيا لسورة الكهف, فإليـك الـرشيط األول مـن  ً ً ً

وكـذلك أعثرنـا ﴿ تعاىل  إىل قوله﴾ًاحلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا﴿قوله تعاىل 
ًعليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا 

 .﴾ًرهبم أعلم هبم قال الذين غلبوا عىل أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
 : فلنستمع متدبرين ومنصتني

دنا حممد بن عبد اهللا النبي الصادق األمني, وعـىل آلـه احلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا وسلم عىل سي
 : وصحبه الغر امليامني, وعىل التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين, وبعد

 ما نزل قبـل )ّاملكية(ـّ لسورة الكهف, وهي من السور املكية, واملقصود ب8نفتتح تفسرينا بكتاب اهللا
ن تسميات إعليها سورة الكهف, وكام سمعتم من قبل ف آيات, هذه السورة يطلق )١١٠(اهلجرة, وآياهتا 

سـورة (, فهو الذي سـامها ملسو هيلع هللا ىلصالسور تسمية توقيفية, أي أن السور بأسامئها نزل هبا جربيل عىل رسول اهللا
ملا ورد أثنائها من قصة أصحاب الكهف, وهذه الـسورة ) سورة الكهف(, وبالطبع يطلق عليها )الكهف

الفاحتـة, :  هـيهللا , والسور التي بـدأت باحلمـد)احلمد هللا(لعها بـْطَ مدئت يفُهي واحدة من مخس سور ب
 وتقديـسه واالعـرتاف لـه بالعظمـة ,األنعام, الكهف, سبأ, وفاطر, وفيها إشارة عظيمـة إىل متجيـد اهللا

والكربياء واجلالل والكامل, ويف هذه السورة ثالث قصص قرآنية عظيمة, وكل القصص القرآين عظـيم, 
هـا كـل عبـد مـسلم إليهلا أهداف ومـدلوالت حيتـاج ملا ) سورة الكهف(ت هذه القصص يف لِعُولكن ج

 فيها من األحداث واألخبار, ففيها إشارات ملا يلزم مـن تثبيـت عقيـدة اإلنـسان ,يستفيد مما وصف اهللا
 كيف كانـت − وهي قصة أصحاب الكهف −, وسنر يف أول قصة منها ,املسلم, واإليامن بعظمة احلق

ْجـرتَة مجاعة من الشباب يف سبيل دينهم وعقيدهتم بأن تركوا بالدهم, فتضحي َ  هلـم قـصة مـن أعجـب َ
القصص التي غريت مدارك العقل وخرقـت العـادة وأظهـرت الكرامـة العظيمـة للـصاحلني, حيـث أن 
َأصحاب الكهف ليسو بأنبياء وإنام من سائر الناس, وسنر كيـف جـرت كثـري مـن الكرامـات ألن مـا  َ

 خرق العادة للصاحلني ليس بمعجزة, إنام املعجزة هي ما جيري عىل أيدي األنبياء والرسل, أمـا مـا نسميه
ٌالكرامة منة من اهللابجيري عىل أيدي األولياء والصاحلني فيسمى كرامة, واملقصود  َّ  جتري ألجل إحقاق ,ِ



 ٤

ْحق أو إبطال باطل, وهي مما يسمى عند أهل العلم بانفعال الظواهر أو خرق  العادات, وسنمر عىل هـذه ِ
القصة بإذن اهللا تعاىل لنر العجيب من تفاصيل هذه احلكاية العظيمة التي فيها إشارة ملـن أراد أن يـتعلم 
معنى الثبات عىل العقيدة والدين والصرب يف سبيل اهللا وكيف يتعرض اإلنسان املؤمن منـذ أزمـان طويلـة 

ل آيات عظيمة ويربز لألمم واألجيال مواقف ُّ والتحملألذ والنصب والتعب, ثم كيف يثمر هذا الصرب
ربام ال تستسيغها أو تتحملها العقول القارصة والضعيفة, وهي العقول الكافرة واملنافقة, أما عقـول أهـل 
اإليامن واإلسالم واإلحسان الذين يؤمنون بأن كل يشء من عند اهللا, وأن اخلري والرش بيد اهللا, وأن الـرض 

لعباد يف كل زمان ومكـان, من ا للصاحلني ,ون برعاية املوىلّ; فال شك أهنم سيحس,د اهللاوالنفع من عن
م يف ذاتـه, ْلـِة العَمَظَ, وفيها دالالت أخر من عXكام أن يف هذه السورة قصة سيدنا موسى مع اخلرض

ِ علموا نصيبا من الع اهللا تعاىل يدعو العباد الذينَّم وأنْلِ يشري إىل كيفية التواضع يف الع,وكذلك املوىل م ْلـً
م فقـد ِلـَم كل يشء, فإن من ظن أنـه قـد عِلَأن يتواضعوا ويتعلموا اللطف وأن ال يظن اإلنسان أنه قد ع

منا آثار القصص ِّ عليم, وهذه فيها قصة من املعاين واإلشارات البديعة التي تعلٍل, وفوق كل ذي علمِهَج
ً أيضا االنفعاالت عىل أيـدي عبـاد اهللا سـواء ,وكيف جيري اهللايف حقيقة إيامن املؤمن وزيادة علم املسلم 

, فكيف بعد X حتى عىل موسى,كانوا أنبياء أو غري أنبياء, وفيها كذلك من قصص الغيب التي أخفاها
ت وتبينت وتفصلت بعد أن انتهت قصة موسى مع اخلرض, ثم بعـد ذلـك جـاءت يف الـسورة َّذلك تفرس

ْحكم  له بتقواه وصالحه ,ن اهللاَّمن امللوك مكك ِلَهو موقصة ذي القرنني,  األرض وبسط يده وسلطانه ُ
عىل كل أرجاء الدنيا, وملك مشارق األرض ومغارهبا, وبنى يف آخر قصته السد العظيم الذي كـان سـد 
يأجوج ومأجوج, هذا كله يرينا يف هذه السورة فوائد عظيمة وهي أن القصص جرت لعباد مـن عبـاد اهللا 

ً مبلغا عظـيام, ولعلنـا سـنر يف هـذه الـسورة أن ,الطاعة والعبادة واليقني مع اهللابلغت هبم  قـصص الً
يـة أهـل الكهـف أو قـصة اخلـرض مـع ْتِ سواء كانت قصة ف,تدور عىل حماور عباد هللا ليسو بأنبياءالثالث 

 هذه موسى, ولو أن بعض أهل العلم قالوا أن اخلرض نبي وموسى نبي, وعىل أي حال سنر كيف جرت
 .وكان له حكم وملك عظيم , يف آخر السورة,القصص بام فيها قصة ذي القرنني الذي وصفه

مـن قراءهتـا يكثـروا كـل رجـل وامـرأة أن عـىل ًوهذه السورة أيضا من السور التي نـدب اإلسـالم 
أ ًخصوصا يف يوم اجلمعة, فإن فيها ثواب عظيم, وقد ورد يف قراءة هذه الـسورة يـوم اجلمعـة أن مـن قـر

ًسورة الكهف يوم اجلمعة أعطاه اهللا تعاىل نورا من بلده إىل مكة وزيادة ثالثة أيام, سبب ذلك ما فيها مـن 
العطاء اإلهلي للعباد عىل صور شتى ومتنوعة, ثم بعـد ذلـك ورد يف واإلعجاز والتسليم وعجائب العلم 

 من فتنة املـسيخ ,فظه اهللاحلديث أن من قرأ عرش آيات من أول سورة الكهف كل يوم وواظب عليها ح
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ًالدجال, وهذا أيضا يبني لنا عظمة سورة الكهف ورشفها, فقصة الدجال ومشكلة ظهور الدجال خطرية 
يف حياة املسلمني كانت تكاد أن تكون من أخطر الوقائع التي حـذرنا منهـا القـرآن والـسنة وحـذر منهـا 

صص القـرآين يف التحـذير مـن فـتن املـسيخ القـوالعباد الصاحلون يف كل زمان, وامتألت كتب احلديث 
 فيبـني – املـسيخ الـدجال –الدجال, فتأيت هذه السورة مرافقة هلذه التصورات واخلوف من هذا املخلوق 

 أن املواظبة عىل قراءة العرش آيات من أول سورة الكهف تساعد اإلنسان املـسلم ملسو هيلع هللا ىلصلنا حبيبنا ونبينا حممد
 .خ الدجال, فال يصل إليه وال يؤثر عليه وال يصاب بفتنته وحمنتهعىل احلفظ والسالمة من فتنة املسي

وهذه فيها إشارة واضحة إىل استمرارية تأثري القرآن إىل أن يظهـر املـسيخ الـدجال ومـا بعـد ذلـك, 
فسورة الكهف مليئة بالقصص والعرب واليقينيات العظمى الكرب, فعرفنا من هـذا االختـصار والكـالم 

 يعلمنـا , اهللا﴾احلمد هللا الذي أنـزل عـىل عبـده الكتـاب﴿: ,لعظيمة وبركتها, قالفائدة هذه السورة ا
واحلمد, وهو الذي للتعظيم  مستحق ,معنى الثناء الكامل, واملقصود بالثناء هو التمجيد والتعظيم, فاهللا

ِمح  الثنـاء عـىل د نفسه يف كتابه ودعانا إىل أن نحمده يف كل يشء, بل جعل مقام احلمد ملن محـد اهللا وتعلـمَ
ً باجلميل االختياري جعل له مقاما عظيام وجعل له عنده,اهللا ً أجرا ومقامـا كـريام يف اجلنـة, فـاملوىل,ً ً ً, 

 نحن نقـول احلمـد هللا كـام ﴾احلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب﴿يعلمنا ويرينا مدلول الثناء عىل ذاته 
,  هذا الكتـاب العظـيمملسو هيلع هللا ىلصنبيه حممدعبده وي أنزل عىل محد اهللا تعاىل هبا نفسه, نحمده سبحانه وتعاىل الذ

ً نعمة, وكان أيضا جعلنا نحن من هذه األمـة نعمـة مـن الـنعم ملسو هيلع هللا ىلصفكان نزول القرآن نعمة واختيار النبي
ه التوفيق للتعرف عىل بركة وكرامة هذا املقام العظيم الذي وهبنـا  نحمده تعاىل عليها ونشكره ونسألالتي
 .إياه

 هذا الكتاب العظيم ومل جيعل فيه ال يف ألفاظه ملسو هيلع هللا ىلص عىل حبيبنا ونبينا,, أنزل اهللا﴾ًجاومل جيعل له عو﴿
وال يف يشء مما يف هـذا القـرآن إال وهـو متـسم  −من حيث الضبط  −وال معانيه وال معجزاته وال شكله 

 مـن , أي مل يكـن يف كتـاب اهللا يشء﴾ًومل جيعـل لـه عوجـا﴿بالكامل واالستقامة والسالمة, لـذلك قـال 
 يعجز أن يـدرك هـذه العظمـة يف تركيـب ألفـاظ – إذا جاء لغوي نحوي –العوج, حتى أصحاب اللغة 

كـل أهـل العلـوم املبنيـة عـىل والبالغة والبيـان والبـديع أصحاب القرآن وأبواهبا من حيث علم النحو, 
ً فيضعها بدال عـن كلمةبتركيب األلفاظ يرون القرآن معجز حتى يف الكلامت, فال يستطيع إنسان أن يأيت 

 حتـى يف , عظيم ولـيس فيـه عـوج ال يف لفـظ وال شـكل,كلمة أخر يف كتاب اهللا, فكل كل كالم اهللا
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العبـد حتى بالنسبة الختيار اللفظة فإهنا كلها إعجاز, فيحمد ومدلول آياته ومعانيها وظواهرها اللفظية, 
 .عظيماهللا تعاىل أن جعله ممن يتحمل ويترشف بقراءة هذا الكتاب ال

. ًومل جيعل لـه عوجـا﴿ عن هذا الكتاب ,ً أي مستقيام ال اختالف فيه وال تناقض, وهلذا قال﴾ًقيام﴿
ً مستقيام من حيث لفظه وتركيبه ال تناقض فيه, فـإذا جـاء اإلنـسان يتأمـل يف القـرآن سـيجد أن ﴾...ًقيام

, إليهـا العبارة كل من أنصت  يفهم, يفهمه كل من سمعه, ملتزم املوضوعية, متوارد اخلواطر,كتاب اهللا
 حتى إذا أراد إنسان أن حيللها أو يفـرسها أو يـدرك مـدلوالهتا ,الروح والسامعوتؤثر عىل جمامع القلب ف

تيه الباطل من بـني أال ي﴿: ,جيد فيها من عظمة املعاين ما ال جيده يف غريه, ذلك ألنه كالم اهللا, وكالم اهللا
ً, فبني لنا املوىل هذه العظمة يف هذا الكتاب, ثم قال مبينا وظيفته ﴾يديديه وال من خلفه تنزل من حكيم مح

ًلينذر بأسا شـديدا مـن لدنـه﴿ − أي وظيفة القرآن –  لنـا عظمتـه ومكانتـه وقوتـه , هكـذا يقـدم اهللا﴾ً
 أمام الكافرين والطغـاة وأمـام املتجـربين الـذين مل يؤمنـوا هبـذا الـدين ومل يؤمنـوا بالكتـب ,وجربوته
خويـف تً أن هذا القرآن نزل قيام ال اعوجاج فيـه, وظيفتـه اإلنـذار, ومعنـى اإلنـذار ال,ة, فقال الساموي

هبا, ومن هذا الذي واجلسم اإلنساين للعقل اإلنساين ال طاقة  −ة أي قوة شديد–والرتهيب لينذرهم بأس 
 عليه? فلهذا ينـذر اهللا سخط اهللا– والعياذ باهللا –يطيق النار أو غضب امللك اجلبار, ومن هذا الذي يطيق 

 سواء كان البأس بسبب حرب اهللا له, أو كان مـصريه – خطر شديد –الكافر واملنافق واملنحرف من بأس 
ًبأسا شديدا من لدنه ﴿يف اآلخرة, أو كان شتات أمره يف الدنيا,   ., أي من عنده﴾من لدنهً

مـن وبالتبشري والربكة للمـؤمنني, ً أوال اإلنذار والتخويف, وقرنه مبارشة , ذكر﴾ويبرش املؤمنني﴿
 كـام وضـع بـني أيـدينا يف هـذه الـسورة اإلنـذار ,الذين يعملـون الـصاحلات, فـاهللاهم هم املؤمنون? 

 عـن هـذه الـدعوة, فإنـه يـضع البـشارة – والعياذ بـاهللا –والتخويف لكل من أنكر أو كذب أو انحرف 
 مـن ,دعانا إليها موالنـاما  الصاحلات هي كل للمؤمنني الذين يعملون الصاحلات, واملعلوم أن األعامل

 .ملسو هيلع هللا ىلصالفضائل بواسطة النبي حممد
ًأن هلم أجرا حسنا﴿فامذا هلم هؤالء املؤمنني?   −ً طيبا –ً حسنا –ً ثوابا –ً أجرا , أي جيدون عند اهللا﴾ً

فيـه مـال وال يذوقونه وحيسون به ويكون هلم يف ذلك العامل الثاين راحة ونعمة يتنعمون هبا يف يوم ال ينفع 
 .قلب سليماهللا ببنون إال من أتى 

ً أي مقيمني يف ذلك النعيم الذي ال انتهاء له وال انقضاء, فاإلنسان يف الدنيا أحيانا قـد ﴾ماكثني فيه﴿
 دار كبد وحزن وضيق ومهوم  فالدنيا ما يدخل عليه الرسور والفرح والطرب, لكنه ال يدوموجيد الراحة 
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 جيد الراحة األبدية والفرح املستديم عليه أن يعمل األعامل الصاحلات يف الـدنيا وحمن وفتن, فمن أراد أن
َّيجد نصيب من الراحة بالعمل الصالح وباملحافظة عىل الواجبات وباتباع السنة وحفظ ل , فكـل اجلـوارحُ

ا الراحـة واجتناب املنهيات سبب من أسباب الراحة النسبية القليلة يف الـدنيا وال تـستديم, أمـاملأمورات 
ًبعد املوت كل من عمل عمال صـاحلا يف هـذه الـدنيا وحـافظ يناهلا األبدية الدائمة الشاملة فإهنا يف اجلنة,  ً

ً دائام ال ينقطع أبد اآلبدين, وكـم يعـيش اإلنـسان يف ﴾ًماكثني فيه أبدا﴿, ,عىل دينه وجتنب منهيات ربه
طع, أما اآلخرة فمئات وآالف وماليـني وحقـب  ًالدنيا, إذا عشت عمر نوح ألف عام إال مخسني عاما ينق

ما ال عني رأت وال أذن سـمعت وال خطـر عـىل قلـب « ,ال هناية هلا وأنت يف النعيم املقيم الذي قال فيه
قيم واألجر احلسن يف اجلنة والدنيا ويباعد بيننا وبـني  جعلنا اهللا وإياكم ممن وهبهم موالهم النعيم امل»برش

 . للعقاب– والعياذ باهللا –م املوجبة العذاب والنار واآلثا
 والوجـه ,األول وظيفـة القـرآن يف اإلنـذار للكفـار واملنـافقني: اآلية الكريمة موقفنيت إذن فقد بين

الثواب والنعمة واحلسنات الدائمة والنعيم املقيم للصاحلني, ثم بعد ذلك ذكر القـرآن وظيفـة بيان : الثاين
ً أوال ذكر الكفار بالـشمول, ثـم ذكـر نـوع مـن ,, فاهللا﴾ًا اختذ اهللا ولداوينذر الذين قالو﴿:  للقرآنثالثة

مـا  – والعياذ باهللا –يقولون أن هللا ولد, ومعنى ولد  −والعياذ باهللا  −ر العقيدة, وهم الذين ْفُالكفر وهو ك
جـة, فـال زوله  من ينسبونه للبرش من شهوات ووجود الذرية, فإذا نسبوا هللا ولد فقد نسبوا ,ينسبون هللا

وهبذا كفروا وأرشكوا وأفسدوا عقيدهتم ودينهم, فاهللا,يأيت ولد إال بزوجة, وهذا ما وقع فيه النصار , 
ًينذرهم يف كتابنا وقرآننا ألهنم سبقونا باإلنجيل والتوراة, فيقول هلم أن هذا األمر الذي اختذتم فيـه ولـدا 

 فهذه عقيـدة فاسـدة وباطلـة, واسـتعدوا لغـضب اهللا هللا وصاحبة وقلتم أن اهللا ثالث ثالثة والعياذ باهللا,
 أي هؤالء يكذبون وال هلم بـه مـن علـم, ﴾ماهلم به من علم. ًولداولينذر الذين قالوا اختذ اهللا ﴿وعذابه, 

ًابن اهللا, وقول اليهود أن عزير ابن اهللا, وقوهلم أيـضا أن مـريم العـذراء التـي أن قول النصار أن عيسى 
 صاحبة للحق, تعاىل اهللا عن ذلـك, فهـذا الـذي قـالوه كفـر – والعياذ هللا –به كام قالوا وصفها اهللا يف كتا

وال ﴿ وليس عندهم يف هذا أدنى وثيقـة علـم أو معرفـة, ﴾ماهلم به من علم﴿وافرتاء وليس هلم به علم, 
 مـريم  ويف محلX, ال هم وال من سبق من آبائهم الذين فرسوا ظاهرة املعجزة يف ميالد عيسى﴾آلبائهم

ًعليها السالم ففرسوها تفسريا برشيا عقليا, فقالوا ال يتوقع أن يـأيت ولـد مـن فتـاة أو  ً  يبارشهـا   مل مـرأةاً
 أن – حـسب ظـنهم –رجل, ولذلك قالوا إذن ما دامت مريم قد محلت من غـري زوج, فهـي بـال شـك 

ًعيسى ابن اهللا تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا, فوقعوا يف الفجور ويف  الكفـر الـرصيح واخلـبط واخللـط يف ً
إن مثل عيسى عنـد اهللا ﴿: هذه القضية التي اختربهم اهللا وامتحنهم هبا, وقد رد اهللا عليهم يف القرآن وقال
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 فلامذا تستغربوا وحتكموا عقولكم يف خلق عيسى وتقولوا ال يعقـل? انظـروا يف آدم, إن مثـل ﴾كمثل آدم
تراب ثم قال له كن فيكون, فانظروا كيف حياجج اهللا العقول الكـافرة  من ُهَقَلَعيسى عند اهللا كمثل آدم خ

 وعنـد أقـوامهم الـذين أرادوا أن ,التي ظنت أن عقوهلا وتفسريها وحتليلها سيكون حجة هلـم عنـد اهللا
ًيقنعوهم بحمل عيسى بأنه كان قريبا من مستو العقـل, ففـرسوا هـذا التفـسري الكـاذب الـذي رده اهللا 

 .ائهمعليهم وعىل آب
َربَك﴿  ما قاله اليهـود والنـصار يف شـأن َّ فعرفنا أن﴾ًت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباُ
فهذا الكالم الـذي يذكرونـه يف  ﴾كربت كلمة خترج من أفواههم﴿ وعزير ومريم, قال اهللا فيه Xعيسى

من النصار يف هذا الزمان وما كتبهم وتتكلم به إذاعاهتم وأناجيلهم املوجودة ويتكلم به أحبارهم وكثري 
, فهـذه آيـات ﴾ًإن يقولون إال كـذبا﴿ ًسبقه قال تعاىل كربت إثام وخسارة هذه الكلمة خترج من أفواههم

 ,عظيمة يف رد أفعال وأعامل ودين اليهود والنصار الذي قام عىل التحريف والكـذب وحتميـل املـوىل
محلت مريم وكيف أمات عزير ثم أحيـاه, وذاك كيف  عيسى وَقَلَ كيف خ,ونسبة يشء ليس له وإنام بني

 .موجود يف مواقع أخر من القرآن
 هذا خطاب من ﴾فلعلك باخع نفسك عىل آثارهم﴿ يطمئن قلبه ملسو هيلع هللا ىلص حبيبنا ونبينا حممد,ثم خاطب

لعلك هتلك نفسك بالغم واحلزن عىل كفرهم وتوليهم عنك . فلعلك قاتل نفسك: ملسو هيلع هللا ىلص لنبينا حممد,املوىل
 لعلك باخع أي لعلك قاتـل نفـسك وتتحمـل ﴾ًإن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا﴿ اإليامن وإعراضهم عن

ًحرسة وأسـفا علـيهم, ) القرآن(بالقرآن ويردوا ما جئت به تؤمن الكثري عندما تر الناس ال تصدق وال 
 كان يتحرس ويتأسف عندما يقرأ القرآن عىل قريش واألعراب وعىل أهل مكة وعـىل مـن جـاء ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي

 وتـصيبه احلـرسة ملسو هيلع هللا ىلص إذا رآهم أعرضوا ومل يستمعوا هلذا القرآن ومل يتأدبوا فيتأثر النبيملسو هيلع هللا ىلصإليه فكان النبي
ًرفقا هبم وأسفا عليهم, فقال هلم عرفـوا  ال يستحق هؤالء الذين مل يعرفوا قدرك وال قدر كتاب اهللا وال ,ً

 .ملسو هيلع هللا ىلصفعلت معهم, وهذه تسلية للنبيًاألسف واحلزن وال يستحقوا أن تتعب نفسك تعبا أشد مما قدر رهبم 
إنـا ﴿: الـساعةقيـام ً مشريا إىل هذه احلياة والعامل الذي تعيش عليه األمم منذ عـرص آدم إىل ,ثم قال

 الذي خلقنا وخلق العامل والوجود يـتكلم عـام , فانظروا كيف أن موالنا﴾جعلنا ما عىل األرض زينة هلا
لعامل واألرض من شجر ومظاهر وبحار وأهنار وأمطار وسحب هذا اما يف هل تنظرون  إىل : ق, فيقولَلَخ

 خلق األرض وأوجد عىل هذا العامل مظاهر زينة وهذه , زينة, فاهللااجعلناهإنام وثروات وجبال وأودية, 
 مل خيلقكم للزينة بل خلقكم لعبادتـه, فـإن هـذه الزينـة قـد أخـذت ,التنبه, فاهللاإىل املظاهر حتتاج منكم 
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يقتتلون عليها, هذه الزينـة قـد جـذبت عقـول  والناس يكفرون لناس, وجعلت كثري منعقول كثري من ا
 وزينتهـا, هلـذا  األرضرجال ونساء عبدوا الدنيا وظواهرها وزينتها وختلوا عن حق اخلالق الـذي خلـق

ة , خلق اهللا يف األرض الذهب والفـض﴾ًإنا جعلنا ما عىل اهللا زينة هلا لنبلوهم أهيم أحسن عمال﴿: ,قال
واجلواهر والبرتول والغاز وكل يشء يستفيد الناس منـه يف األرض وأودعـه يف خزائنـه, قـال تعـاىل قـد 

 فاألرض حتتاج للكهرباء واملـاء والـذهب والنقـد ,خلقت هذه زينة للدنيا ألن الدنيا حتتاج إىل هذه الزينة
الزينة ابتالء لكـم لنبلـوكم أيكـم  زينة وجعلت هذه هاخلقتف ,املايل واألشجار وأشياء كثرية يف هذا العامل

مـن ويـشكره, لعرف حق املزين هلذا العـامل  فمن ويحمده, لًأحسن عمال, فمن منكم عرف حق اخلالق ف
 حيث أخرب أنه خلـق هـذه الـدنيا وخلـق مـا ,يحمده, هذه إشارة عظيمة من املوىللعرف حق املعطي ف

 .ًا أطوع هللا وأينا أحسن عمال آلخرتهًأحسن عمال وخيتربنا أينأيكم عليها زينة هلا ليبلوكم 
 أي إشارة من املوىل لنستفيد »ربام تكون هذه إشارة إىل تفعيل نامذج احلياة«: قال بعض أهل العلم قال

من هذه الزينة كالذهب والفضة والبرتول وكل ما وجد عىل هذا العامل من زينة, لكـن حتـى لـو اسـتفدنا 
 والرش الذي البـد منـه أن يكـون » البد منهٌّرش«: ن, يقول أهل األمثالفهو ابتالء, واالبتالء حمنة من املح

وإنا جلاعلون مـا عليهـا ﴿: ,اإلنسان حيتاج للدنيا ولكنها خطر عليه, حيتاج للامل رغم خطورته, ثم قال
ًصعيدا جرزا وت  فكل هذه الزينة واملظاهر للتمتع واالستفادة كلبس الثياب والـذهب والتفـاخر بـالبي﴾ً

ًنجعل كل ما عىل األرض صعيدا جرزا, اهر الدنيوية سيأيت يوم واملظ تصبح كاألرض اجلـرداء ال نبـات فً
رهـا ّ, فاهللا خلـق الـدنيا وحقفيها وال حياة وال مظهر من املظاهر, وهذه إشارة إىل حتقري الدنيا من عند اهللا

 ,مر اهللا يف هذا الوجود, فـاهللاأ تعظيم وأهاهنا ومل ينظر إليها ليلتفت املؤمن واملؤمنة ملا دعاهم اهللا إليه من
ىل نظر ع يف الليل والنجوم مظاهر الدنيا يف البحر وما يؤثر ًا ومنظرًايف اهلواء مظهره ل ووضعَامَ اجلَقَلَملا خ

 أمر املؤمن أن ال تكون هذه الزينة فتنة له, ,اإلنسان يف الشجر والبرش كل هذا موجود, لكنه ابتالء, فاهللا
تنة والزينة يقع يف املعصية واحلرام واالنحراف, هذه جمرد فتنـة وسـيأيت يـوم عليهـا تـصبح فمن أجل الف

 فقـل . ويـسألونك عـن اجلبـال﴿صعيد, أي أرض فارغة ال يوجد فيها يشء, كام ورد يف اآليـة األخـر
ًفيذرها قاعا صفصفا. ًينسفها ريب نسفا  ال يعظمها  هذا هو شأن الدنيا حتى﴾ً ال تر فيها عوجا وال أمتا.ً

 يف هذه اآلية الكريمة أنه يوم القيامة عندما ,من حجمها وال يعطها أكثر من حقها, فبني اهللاأكرب اإلنسان 
 ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن أخذ يف تـسلية النبـي,ينفخ يف الصور وينتهي أمر الدنيا تصبح ال يشء وال قيمة هلا, فقال اهللا

وأخربهم بأن دنياهم وما فيه من الزينـة والفـرح يف وتفريج كربة مما رآه من املرشكني والكفار واألعراب 
 .أنفسهم سيزول انتقلت اآليات إىل الكالم عن قصة أهل الكهف
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 انظروا كيف املدخل الذي خياطـب ﴾أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا﴿
ً ويكشف له خربا عجيبا من أخبار األمم والتاريخ هلذ, نبينا حممد,به اهللا ا صار القرآن يف بعض وظائفه ً

 قـص لنـا يف ,ًسجال للتاريخ جيمع لنا أخبار التاريخ الصحيحة ال عوج فيها وال كـذب وال افـرتاء, اهللا
كتابه من القصص الصحيح الذي ليس تأليف كـرشط, وال اخـرتاع عقـل, وال مـرسحية كـالتي يكتبهـا 

الكذب, يثاب اإلنـسان عليهـا عنـد قراءهتـا  وأل املرسحيون, وال فيلم كارتون, وإنام قصة ال يأتيها الباط
جـد معنـى نًكتب ألجـل قراءهتـا ثوابـا, وال ُ كثرية ال يًاًوتأملها واالعتبار خالفا لغريها, ربام قرأنا قصص

ًوكـال نقـص عليـك مـن أنبـاء ﴿: ,التأمل العائد باألجر, أما قصص القرآن فهي نعمة من الـنعم, قـال
, ﴾ًلقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفـرت﴿: ,ال, وق﴾الرسل ما نثبت به فؤادك
 وأنتم اآلن يف زمن حتركت فيه األقـالم واألفـالم وانتـرشت يف أجهـزة اإلعـالم ,فهذا هو مفهوم القصة

والبيوت وطغت عىل عقول بنات اإلسالم, فام تـر مـن بيـت إال مـآلن بالقـصص الغراميـة وقـصص 
 وما ترونه من املسلسالت الطويلة والقـصرية, ,غربية واجلرائد واملكتبات واألرشطةلاعربية والاملغامرات 

 فيهـا جـزء مـن الكـذب, وأمـا ,فكلها بالنسبة لكتاب اهللا ال تساوي مثقال ذرة, وهي قصص كـام قـال
 لـيس ﴾ًلقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حـديثا يفـرت﴿القرآن حديث ليس فيه افرتاء, 

ام أودعه يف هذا العـامل مـن بعقل ذكي, بل وقائع صحيحة مربوطة بتوحيد اهللا ولتصنيف وث تأليف حدي
أم حـسبت أن أصـحاب ﴿ وغري ذلك, اهبهلكوا  وآيات أجراها عىل الكافرين ,كتب أنزهلاورسل بعثهم 

مـساحة ً طبعا هذه القصة املعروفة بقـصة أهـل الكهـف أخـذت ﴾ًالكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
كبرية عىل املفرسين, وألجل أخترص لكم هذا املوضوع وتصلوا إليه عىل أقرب ما وصل إليه أهل العلـم, 
ًفإن كثريا من كتب التفسري القديمة قالوا أن هذا الكهف موجود يف تركيا, ومنهم من قال أنـه موجـود يف 

لها, لكـن ّ القـرآن قـد فـصأماكن أخر, وبالطبع لو كانت معرفة الكهف ومكانه وموقعه مهمـة لكـان
 ال يعنيه فيام يريد أن يوصل إلينا من العلم األخبار التفـصيلية للكهـف وموقعـه هـل هـو هنـا أم ,املوىل

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كـانوا ﴿: هناك, إنام يريد أن يوصل إلينا العربة والفكرة, هلذا قال
 مأل العامل باآليات واملعجزات والكرامات وانفعال ,ً وفعال هم من أعجب اآليات فاهللا﴾ًمن آياتنا عجبا

الظواهر وخلق العامل عىل أعظم حالة من حاالت اإلبداع واجلامل, لكن قصة أهل الكهف هي أعجب ما 
صـحاب أأم حـسبت أن ﴿يمكن أن يعرف يف عامل القصص, كيف ذلك? ذلك ألن اآلية نفسها ملا تقـول 

ويقلبـون كلمـة ) الكهـف(بون معانيها ويقلبون كلمة ّ أهل العلم يقل هذه اآلية ملا أخذ﴾الكهف والرقيم
 خـربهم, ,ألجل أن يتعرفوا عن موقعها والعرص الذي كان يعيش فيه هؤالء الذين وصف اهللا) الرقيم(
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يف أخبار الكهـف موجـودة ًاملتابعة واملالحقة أظهرت كثريا من جوانب املعرفة, فاألولني وجدوا أن ًطبعا 
ًالزبور أيضا, وغالبا وإلنجيل اوالتوراة  جلئـوا إىل قـد  يف هذا العـامل ,كتب السامء قصص لعباد اهللاتذكر ً

الكهوف هاربني من الظلم, فظن املفرسون أن الكهف الذي تكلمت عليه سورة الكهـف يف القـرآن هـو 
بام فاتت عىل كثـري ًم أخريا وهذه مسألة رْلِنفسه الذي تكلم عنه اإلنجيل والزبور والتوراة, لكن ثبت بالع

من الناس اآلن وفاتت عىل األوائل أصحاب التفسري قبل اكتشاف موقع أهـل الكهـف, وال زال الـشك 
 , ملا سـئل يف قولـه\قائم, فالرقيم بلد اسمها الرقيم, وهذه البلد موجودة يف الشام, وقد قال ابن عباس

 ْمَ كـّ ال تسأل عنهم وال تفـرسملسو هيلع هللا ىلصال النبي أن هناك ناس يعلمون خربهم, ق, ملا ذكر اهللا﴾اهللا أعلم هبم﴿
, فكـان سـيدنا عبـد اهللا »أنا من يعرف خرب هؤالء«عددهم وال تشغل نفسك بذلك, لكن قال ابن عباس 

بن عباس ممن أطلعه اهللا بواسطة العلم عن موقع أهل الكهف, فكـان كثـري مـن أهـل العلـم يقولـون أن 
عض البعثات العلمية اإلسالمية واكتشفت أن موقع كهف أهل الكهف يف الشام, وعىل كل حال جاءت ب

هذا الكهف يوجد يف جانب من بلدة الرقيم وهـي يف األردن واسـمها الرجيـب يف التـاريخ, واسـمها يف 
كانوا من آياتنا ﴿: القرآن الرقيم, فوجدوا مظاهر هذا الكهف ومظاهر املسجد الذي سنقرأ عنه, قال تعاىل

إذ أو الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيـئ ﴿: لكهف يف خرب دخوهلم ا, قال﴾ًعجبا
 أي أن هـؤالء الـشباب املختلـف يف ﴾إذ أو الفتية إىل الكهـف﴿:  فقال يف التفسري﴾لنا من أمرنا رشدا

عددهم سبعة أو ثامنية أو أكثر أو أقل, وكام ذكرنا ال حاجة لنا يف العدد واملوقع, لكـن نـذكر اآليـات كـام 
ً, فهؤالء قد آذاهم سلطان زماهنم وتعرضوا لألذ وكان ملكا من اجلبـابرة يف ذلـك العـرص ,ذكرها اهللا

بلـدة ) طرطـوس( ظهر عىل بلدة من بالد الروم اسـمها ,كان من أبشع امللوك واحلكام) دقيانوس(اسمه 
يف عـرص مل , X ومل يكن قبل ذلك, أي ظهر ذلك بعد سيدنا عيسىXمن بلدان أوروبا بعد زمن عيسى

ًينزل فيه قرآن ومل يفرس خربهم إال كتابنا القرآن, فهذا امللك كان جبارا ويدعو الناس إىل عبادة األصـنام, 
وكان يف نفس الوقت يقتل كل مؤمن ال يستجيب لدعوته, فمن ال يكفر يقتله, عظمت فتنته عـىل النـاس 

ًدا, ووصـل خـربهم إىل امللـك عـن طريـق ًوتعب هؤالء الفتية املؤمنني من هذا األمر وحزنوا حزنا شدي
اجلواسيس أن هؤالء الشباب متمسكني بالدين وال يزالون قائمني عليه, فحرضوه علـيهم وأخـذ امللـك 

 ويبث اجلواسيس حيثام ذهبوا للقبض عليهم, فلام دخلوا عىل امللك توعـده بالقتـل هميبحث عنهم ويطلب
ربنـا ﴿ل الناس من الكفر, فوقفوا يف وجهه وأبوا, وقالوا له مثلام يفعويفعلوا وألزمهم أن يعبدوا األوثان 

أنتم شـباب صـغار :  هلذا ملا سمع منهم هذا األمر قال هلم﴾رب الساموات واألرض مل ندعو من دونه إهلا
وسأترككم إىل الغد لتنظروا يف أمركم, فإن أردتم أن ترجعوا إىل ديننا وتكفروا بربكم فأنا سـأبقيكم عـىل 
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 وإال قتلتكم, فلام كان الليل خرج هؤالء الشباب ومروا عىل أحد الرعاة ومعه كلـب, فـسبحان قيد احلياة
اهللا هذا الكلب ملا رآهم يف الليل هاربني ترك الراعي والغنم وتبع أهل الكهف, وهذا الكلـب مـذكور يف 

 فـدخلوا إىل ,ًالقرآن, فطلعت عليهم الشمس صباحا يف الطريق فخافوا أن يراهم الناس وينتـرش خـربهم
كهف ودخل الكلب معهم وجلس عىل مدخله, وركب امللك مع جيشه وتابعهم حتـى وصـلوا إىل بـاب 

 عىل قلوهبم اهليبة, أي صار املكان ظلمـة وخـيش امللـك أن يـدخل فـزع ,الكهف, فلام وصلوا ألقى اهللا
 فجـاء عاملـه وعـسكره وألقى اهللا عىل قلوب عسكره اهليبة, فمبارشة أمر امللك عسكره أن يسدوا الباب,

داخل الكهف الذي خـيش أن يـصيبه يشء إذا بموت الفتية بالطني واحلجارة وأغلقوا باب الكهف, لكي 
 .»ًدعوهم هنا يموتون عطشا وجوعا«دخله أو وصل إليه, فسد هذا الباب باحلجارة وقال هلم امللك 

 نعمة من عنده كـيال – النوم ,ويف هذه اللحظة التي كان فيها الشباب داخل الكهف ألقى عليهم اهللا
 كـم : فناموا وبقوا عىل هذه احلالة نائمني وهم ال حيـسون بأنفـسهم, فاسـمعوا اآليـات–حيسوا بام يدور 

 وبعـدها أمـة أخـر ًجلسوا نياما? جلسوا عىل عرص هذا امللك ومات هذا امللك وأمته وجـاءت أخـر
بمعنى آخر , يموتوا, وهذه معجزةدون أن هم النوم  علي,وهم عىل وضعهم الذي كانوا عليه ملا ألقى اهللا

كرامة هلؤالء الصاحلني, فبقوا ثالثامئة سنة وتسع سنني, ثم بعد هذه املدة قاموا من النوم, وقد تغري الزمان 
كـم : ًوالناس والشعب الذي كان معه وتغري احلاكم ومظاهر احلياة, فقاموا من النوم يسأل بعضهم بعـضا

 فلام أحسوا باجلوع خرجوا وأبعدوا جزء من الباب ألنـه مـع طـول املـدة تكـرس ..ًا واحدًايومربام نمنا? 
اجلدار وتأثر وضعف البناء, ففتحوا اجلدار وخرجوا, خرج واحد منهم وذهب إىل املدينة حسب معرفتـه 

البلـدة السابقة, فلام ذهب إىل هناك طلبوا منه أن يتخفى وال يظهر حتى يمسك به امللك, فلام وصـل إليـه 
وجدها قد تغريت وال يعرف أهلها وال أهله يعرفونه, فقال لعيل أخطأت الطريـق ومل أدخـل البلـد التـي 

أخـذ البـائع يقلـب النقـود يف يـده للبائع كنت أعرفها, فدخل إىل البلدة ليشرتي الطعام, وملا دفع النقود 
ن هذا النقد صـار مـن الناس عليه ألفاجتمعت . هذا مايل: من أين جئت هبذا املال? قال له الفتى: وسأله

من أين جئت به? أنت عندك كنز قديم أو وجدت أثر من اآلثـار : , سأله سننيوتسعاآلثار عمره ثالثامئة 
 من أنت, ومن أين وجدت :ينظرون إىل النقود ويتعجبون ويسألونهوا ئفاجتمع عليه الناس وبدالقديمة, 

نهم ألنه عرب ثالثامئة سنة تتغـري بعـض ألفـاظ اللغـة, فلـام  وشدوا عليه حتى كان كالمه خيتلف ع?الكنز
شددوا عليه قال هذه دراهم ودراهم قومي, وأنا موجود عند مجاعة من إخواين يف مكان باجلبـل, فقـالوا 

سألوه ماذا فعل بكـم? ) دقيانوس(ًهذا عهد قديم جدا, ما اسم امللك الذي عشتم عرصه? قال هلم اسمه 
 فانظروا كيف العجـب عنـد األحيـاء عنـدما رأوا .قد مات قبل قرون عديدة: وا لهفأعطاهم القصة, فقال
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هذا الرجل قد عاد بعد ثالثامئة سنة, وهذا أمر ال يصدق لكنه آية من آيات اهللا, ونحـن آمنـا وصـدقنا بـام 
 ولذلك صارت قصة أهل الكهف من أعجـب اآليـات نتـدبر فيهـا ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن اهللا وما جاء به رسول اهللا

رؤوس الكفرة والعلامنيني الذين يقولون أن هذا ال يدخل العقل, ليس هذا جمال العقـل لكـن جمـال تدك 
اإليامن, فلذلك ذكر قصته هلم وسمعوها الناس لكنه جاء يف هذا العرص وأهل هذا العـرص مـؤمنني وقـد 

 مـن اجلنـد آمن كل أهل البلدة, فذكر هلم قصته وأخذوه إىل امللك, فرآه امللـك وخـرج خلفـه ومـن معـه
وذهب هذا الفتى الذي بعثوه قبلهم بأخبار أصحابه فوجدهم نيام, فجاء بجانبهم وألقى اهللا عليهم فنـام 

 .ابنوا عليهم مسجد, كام ورد يف اآلية: مرة أخر, وجاء امللك اجلديد ورآهم نيام, فكره أن يوقظهم فقال
إذ أو الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا ﴿نتبع اآلن هذه اآليات وننظر كيف جرت هذه القصة العظيمة, 

 يقول املـوىل قـد ﴾ًفرضبنا عىل آذاهنم يف الكهف سنني عددا. ًآتنا من لدنك رمحة وهيء لنا من أمرنا رشدا
عـىل اجللبـة النائم النائم? يستيقظ ما الذي يوقظ رضب عىل آذاهنم أي أخذ عنهم حاسة السمع فناموا, و

 ثم ﴿دون أن تقبض أرواحهم, ً سنني عددا –أي إنسان ككام ينام  −موا فنافالفتية والضوضاء واإلزعاج, 
 من هم الـذين ,, ألجل يبني اهللا﴾ًلنعلم أي احلزبني أحىص ملا لبثوا أمدا﴿ أقمناهم مرة أخر ﴾بعثناهم

يستطيعون أن حيصون املدة التي ناموها يف الكهف, هل يستطيع أهل الكهف حيصوهنا بأنفسهم أو الناس 
رأوهم, وبالطبع كانت هذه من كرامات أهل الكهف ومن معجـزات القـرآن, ألن أهـل الكهـف الذين 

, ثـم ﴾لنعلم أي احلزبني أحىص ملا لبثوا أمدا﴿: اختلفوا يف املدة التي بقوا فيها وكذلك الناس, لذلك قال
وربطنـا . هدنحن نقص عليك نبأهم باحلق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصيقول تعاىل لنبينا حممد
ًفقالوا ربنا رب الساموات واألرض لن ندعوا من دونـه إهلـا لقـد قلنـا ﴿ عند امللك ﴾عىل قلوهبم إذ قاموا

ً قلنا كالما خارجا عن الصواب ﴾ًإذن شططا  امللـك ومـن اتبعـه ﴾هؤالء قومنا اختذوا من دون اهللا إهلة﴿ً
: ,, ثم يقـول املـوىل﴾ً عىل اهللا كذبافمن أظلم ممن افرت﴿ أي بحجة ﴾لوال يأتون عليهم بسلطان بني﴿
 أي بعـدتم عـنهم وهـربتم مـنهم وهيـأ اهللا هلـؤالء الفتيـة ﴾موهتم وما يعبدون مـن دون اهللاتوإذ اعتزل﴿

 .﴾ًينرش لكم ربكم من رمحته وهييئ لكم من أمركم مرفقا﴿اهلروب فأووا إىل الكهف نرش اهللا هلم الرمحة 
فرت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني ﴿: قال فملسو هيلع هللا ىلص املسلمني والنبي,ثم خياطب اهللا

 فكانـت الـشمس إذا طلعـت ﴾وإذا غربت تقرضهم ذات الشامل وهم يف فجوة منه ذلـك مـن آيـات اهللا
 تـزاور عـن كهفهـم, أي ال ,واستوت تدخل من فجوة يف الكهف عىل أجسامهم, بعد ذلك جعلهـا اهللا

هم أي تبعد عنهم كيال تصيبهم, فإذا غربـت تقرضـهم ذات تصيبهم, وهذه كرامة أخر, تزاور عن كهف
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الشامل وهم يف فجوة منه أي ال تصيبهم الشمس ال عند الطلوع وال عند الغروب, ذلك من آيـات اهللا أي 
من هيد اهللا فهـو املهتـد ومـن يـضلل ﴿ كرامة للعبد الصالح وهؤالء الفتية, ,من األمور التي أجراها اهللا

 اهللا, م, فهؤالء الشباب ممن هداهم اهللا, وأما ذاك امللـك ومجاعتـه فممـن أضـله﴾ًشداًفلن جتد له وليا مر
ًومن يضلل اهللا فلن جتد له وليا مرشدا ً. 

نواصل هذه القصة يف الدرس القادم إن شاء اهللا, نسأله تعاىل أن يرزقنـا وإيـاكم الثبـات وجيعـل لنـا 
ملعجزات والكرامات وبانفعال الظواهر التي أجراهـا نصيب من ثوابه الذي كتبه هلؤالء ويرزقنا اإليامن با

 لعباده الصاحلني ويفقهنا يف هذا الدين ويعلمنا التأويل ويسلك بنا خري السبيل يدخلنا وجيعـل هلـذا ,اهللا
القرآن أثر عىل القلوب واألرواح واألسامع واألبصار وكافة اجلوارح حتى تنيب وتستقيم وتسري عـىل مـا 

ًاهرا وباطنا, وصىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني ظملسو هيلع هللا ىلصدعا إليه حبيبنا ً. 
LRSLBSLRS 

احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حممد بـن عبـد 
 ,نواصل تفسرينا لكتـاب اهللاف: اهللا رسول اهللا وإمام أهل اهللا يف هذا العامل الدنيوي ويوم لقاء اهللا, أما بعد

وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهـم ﴿ يف قصة أهل الكهف ,لسورة الكهف, وقد بلغنا إىل قوله
ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات الشامل وهم يف فجوة منه ذلك من آيات اهللا من هيد اهللا فهو املهتـد 

ًومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا  وهـم رقـود ونقلـبهم ذات اليمـني وذات الـشامل ًوحتـسبهم أيقاظـا. ً
وكذلك بعثنـاهم . وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا

 ملا سبق من قـصة تكملة هذه اآليات ﴾ًولن تفلحوا إذن أبدا...ًليتساءلوا بينهم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم
 إحد اآليات البينات حلفظه لعباده الصاحلني, ويف رشح مواقف الرجال ,أهل الكهف التي جعلها اهللا

 كام ورد يف اآليـة ال يـضيع أجـر مـن أحـسن ,الذين متتلئ نفوسهم وأرواحهم وقلوهبم بحب اهللا, فاهللا
ًعمال, وأن الذين عرفوا حق موالهم يف األزمنة املاضية تعرضوا لالبتالء والـبالء فكانـت هـذه الـصورة 

لنا واحدة من هذه النامذج التي تعرضت هلا األمم السابقة من أجـل قـضية اإليـامن بـاهللا وكيـف تكشف 
إهنـم فتيـة ﴿ يف كتابه , انفعال الظواهر وحصول الكرامة هلؤالء الشباب الذين وصفهم اهللا,أجر اهللا

كيف يكـون  وألجل أن نعلم هذه الدرجة العالية من درجات اإليامن ولنر﴾آمنوا برهبم وزدناهم هد 
, ,معنى االزدياد باهلداية أهنا حولت سلوك هؤالء الشباب إىل مواقف, وهذه املواقف كانت هللا وألجلـه

لقد كان يف قصصهم ﴿: ,فكانت حياهتم سرية تتىل يف القرآن وأخبارهم قصة من القصص التي قال فيها
ة القصة حال هذه اجلامعة, وقد ذكرنا ًعربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرت, وقد بينت اآليات من بداي
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ًيف الدرس املايض نموذجا مما ذكره أهـل التفـسري حـول قـصة أهـل الكهـف, وذكرنـا أيـضا أن هـؤالء  ً
 ,املجموعة التي اختلف يف عددها سيأيت معنا هذا االختالف كام هو يف آيات اهللا وأهنم بعد أن بعثهم اهللا

عرفه الناس أنه ليس من عرصهم وجر ما جـر مـن خـروج ًمن جديد بعثوا واحدا منهم إىل السوق و
امللك وجنود امللك معه إىل الغار وقد جاء يف القصة أن ملك ذلك العرص الذي بعثوا من جديد يف عـرصه 
ًكان رجال صاحلا وأعجبه خرب هذا الرجل الذي جاء من الكهف فخرج معـه ومعـه كـذلك أهـل البلـدة  ً

لتفسري أن امللك وجنوده ملا وصلوا إىل قرب الغـار سـمع أهـل الكهـف حتى وصلوا إىل الغار ذكر أهل ا
 يف عرصه قـد فطـن هلـم وجـاء يف جيـشه ااألصوات واحلركة فظنوا أن امللك الذي ماتوا يف عرصه ونامو

فقاموا إىل الصالة واستقبلوا القبلة حتى إذا قتلهم امللك يقتلهم وهم يف طاعة اهللا وعبادته, فـدخل امللـك 
معه صاحبهم فرآهم يصلون فانتظر حتى فرغوا من صالهتم, وقد عرفوا أحـسوا أن هـذا امللـك عليهم و

ًليس عدوا هلم فعانقهم امللك وسلم عليهم وسلموا عليه وأخربهم أنه ملك مؤمن وأن ذاك امللـك الـذي 
 قد مات منذ زمن بعيد, فـسمع مـنهم قـصتهم وعـرف أن اهللا بعـثهم) دقيانوس(ناموا يف عرصه واسمه 

 عىل هؤالء النوم فناموا وقبض اهللا أرواحهـم تلـك ,ليكون أمرهم آية, وأثناء الكالم مع امللك ألقى اهللا
الساعة فاختلف امللك ومن معه, ماذا يفعلون هبؤالء, فـاتفقوا بعـد ذلـك أن  يبنـوا علـيهم مـسجد, أي 

ًلتعرف عىل عطاء اهللا وموقعا ًيصبح هذا املوقع ذكر لعظمة الكرامة التي رأوها بأعينهم, فيكون موقعا ل
 . يف قصتهم,من مواقع النظر يف العربة التي أودعها اهللا

وتر الـشمس تـزاور ﴿جاء يف اآلية مما يصف حال أولئك القوم الذين مكثوا مدة طويلة يف الكهف 
ً أي دائام وهم يف الظل, سواء كان وقت طلوع الشمس إىل الظهر أو كان مـن وقـت الـزوال ﴾عن كهفهم

ىل وقت الغروب, فهم يف فجوة منه أي يف وسط الكهف ال تصل إليهم الـشمس ال عنـد النهـار يف أولـه إ
وال يف آخره, وبالطبع هلا تأثري عىل النائم والكائن فلو كانت الشمس تطلع عليهم عىل هذا املد الطويـل 

 كل أحـواهلم, ذلـك  هلم الكرامة فكانت الشمس ال تصيبهم يف,ألحرقتهم وأثرت فيهم, ولكن هيأ اهللا
من آيات اهللا, من هيد اهللا فهو املهتد الذي يرس له اهللا أسباب اهلداية فحياته كلها خري وهداية ورعاية, ومن 
يظلل ومن أجر اهللا تعاىل عىل جوارحه أسباب الضالل فلن يستطيع أحـد أن يرشـده ويـرده إىل اخلـري, 

م وهم نيام الناظر إليهم يـر كـأنام هـم يف احليـاة أو  بالطبع هم عىل حالته﴾ًحتسبهم أيقاظا وهم رقود﴿
عىل حال من اليقظة ألن أعينهم مفتوحة ويتحركون كام يتحرك النائم وأرواحهـم موجـودة فـيهم ليـسو 

 رضب عىل آذاهنم, أي أن النوم طال بسبب عزل الـصوت ,بأموات, كام ورد يف اآلية التي سبقت أن اهللا
م بحاجز معنوي ال يسمعون أي صوت, فطال نومهم آية من آيـات اهللا عنهم, فكانت مرضوب عىل آذاهن
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, وحكمـة ﴾ونقلبهم ذات اليمني وذات الشامل﴿كل هذه املدة فكانوا يتقلبون ويتحولون كام قال يف اآلية 
ذلك أهنم لو بقوا عىل حالة واحدة ألكلتهم األرض ألن األرض من طبيعتها تأكل األجـسام, فلـو ظلـوا 

 واحد ألكلتهم األرض مع املد, لكن أهلمهم اهللا وهم نيام كعادة النائم ربـام انقلـب مـن نيام عىل جنب
حال إىل حال ليبقى جسمه سليم من آثار أكل األرض, وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد, والكلـب الـذي 

ًجاء معهم نام أيضا عىل باب الكهف جاء معهم حارسا هلم, ثم يقول اهللا و أحد  لو اطلعت عليهم أي ل,ً
نظر إليهم عىل تلك احلالة مع مد األزمان ومرور األيام والليايل وحركة أجسامهم بالطبع وهم يتقلبـون 
وهم نيام وهناك ال زالت كثري من طبيعة حياهتم قائمة مثل الـشعر ال زال يطـول واألظـافر فمثـل احلـي 

رهم ويالحظ اإلنسان أنه لو النائم حتى صار منظرهم بشع, كانت أظفارهم تطول مع مرور األيام وشعو
ترك الشعر ستة أشهر أو سنة كيف يكون حالة, فكيف إذا كان ثالثامئة وتـسع سـنني, فقـال لـو اطلعـت 
ًعليهم ونظرت إىل أشكاهلم عىل طول هذه املدة لوليت منهم فرارا, وهذا تقرير حلال اإلنسان من الضعف 

لصور التي خترج عن دائرة املعتـاد, لوليـت مـنهم ا والعجز واخلوف أنه خياف من غري املألوف ويفزع من
ًفرارا ومللئت منهم رعبا, وهذا الرعب الذي يصيب اإلنسان ألن النظر إىل مثل هـذه الـصورة عـىل هـذه  ً

 .الصفة سبب من أسباب اخلوف والرعب, لذلك كانت حالتهم عىل هذه الصفة الغريبة مع طول املدة
 املنـام ..اهم من رقـدهتم, واألمـر كـل بيـدهنن الطويلة أيقظوكذلك بعثناهم أي بعد ما مرت األزما

واليقظة, فكان انتباههم آخر النهار, وكان نومهم آخر النهار, فلام قاموا من النوم يتـساءلوا بيـنهم فقـالوا 
ًنحن نشعر أننا قد نمنا نوما طويال, كم نمنا ً يوما أو بعض يـوم, نحـن نومتنـا ? فقال قائل منهم كم لبثنا?ً

 ربام يوم ألننا نمنا الصباح واآلن املساء, وهذا الصباح كان قبل ثالثامئة وتسع سنني, وهذا املساء بعد هذه
ثالثامئة وتسع سنني, فسبحان املوىل الذي جعل يف هذا النوم عدم القدرة عىل متييز الوقـت, هلـذا الـسبب 

هلـذا يف الفقـه أن النـائم إذا نـام وغفـا نتعلم أن النوم خروج من دائرة احلياة املألوفة إىل دائـرة الـسبات, 
وانقطع حسه عمن حوله انتقض وضوءه, ألن النوم يقطع اإلحساس باحلياة, فهـؤالء بـرغم طـول مـدة 
ًالنوم مل حيسوا بالزمن, ألنه ينفصل عامل الزمن بسبب النوم, فظنوا أهنم ناموا يوما أو بعـض يـوم, قـالوا 

وا اهللا أعلم ال نعلـم, وأحـسوا بـاجلوع, فـابعثوا أحـدكم بـورقكم, ربكم أعلم بام لبثتم ألهنم مؤمنني قال
ِق بل الورقَرَلة الفضية وليس الوْمُالعهو ق ِرَالو  هي عملـة مـصنوعة مـن الفـضة وهـي اسـم للفـضة ,َ

ُوتسمى ورق بكرس الراء, فكانت معهم ع ِ لة مالية مسبوكة أو مرضوبة من الفضة, فقالوا نبعـث واحـد ْمَ
ًيت لنا بطعام فلينظر أهيا أزكى طعاما, وألهنم صاحلني يريدون أزكى طعام طـاهر وحـالل, يروح املدينة يأ

ام حالل, وهذه مـن صـفات ألن املجتمع كان كافر وفيه التعامل باحلرام, فكانوا يريدون من يأيت هلم بطع
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 الـسوق وليتلطـف, املؤمنني, أهنم يتعبدون اهللا باألكل احلالل, فليأتكم برزق منه مما تيرس من الطعـام يف
 .ًفال يظهر نفسه حتى ال يشعر امللك به فرياه ويتبعه ويعرف مكان هؤالء الفتية, وال يشعرن بكم أحدا

 ملا يدور يف حياة هؤالء املؤمنني وهم يف ذلك الكهـف, وقـال قائـل ,هذه كلها إشارات وصفها اهللا
 أي ﴾يرمجـوكم﴿ رفوكم ويعرفوا مكانكم يع﴾إن يظهروا عليكم﴿لو أننا عرفنا بعد أن هربنا أهنم : منهم

ً أي جيربوكم إجبارا عىل الكفـر, ولـن تفلحـوا إذن أبـدا, أي إذا ﴾أو يعيدوكم يف ملتهم﴿يعتدوا عليكم  ً
 .ألزم هؤالء أن يكفروا بعد إيامن فلن يكون هلم فالح ولن يربحوا ما هربوا ألجله وهو حب اهللا وتوحيده

ً أي أظهرناهم للناس وكشفنا أمرهم الذي كان خفيا ﴾رنا عليهموكذلك أعث﴿ً مشريا إىل آياته ,قال
 وأن إمـاتتهم بـأمره ,بعد ثالثة قرون وتسع سنوات, فكذلك أعثرنـا انظـروا كيـف الـضمري راجـع هللا

ًوبعثتهم بأمره ليعلم الناس وهم أيضا أن وعد اهللا حق وأن كل ما أخرب به األنبياء وما أجـراه عـىل ألـسنة 
وأمر صحيح وأن الساعة ال ريب فيها ليس هناك شك يف القيامة واملواعيد التـي أوعـد الرسل هو حقيقة 

اهللا هبا األمم وأن ما جاء به األنبياء من الدعوة إىل اهللا وعدم الرشك واالبتعاد عن الشبهات واحلـرام هـي 
ه النـاس أنـه َفِرَعقوانني إهلية عظيمة فأعثر اهللا عليهم كام سمعتم يف القصة ذهب ذلك الرجل إىل السوق ف

غريب ونظروا إىل العملة فعلموا أهنا من العمالت القديمة فذهبوا يسألونه فوجدوا هلجته ختتلـف عـنهم 
فأظهروا عىل امللك فسأله فعرف حاله وخرج معه إىل الكهف والتقى بأولئك حتى أجر اهللا عليهم النوم 

و هي نومة املوت, أما األوىل فليست كذلك, فناموا مرة أخر وقبض اهللا أرواحهم فصارت هذه النومة أ
وهـذه آيـة عظيمـة كـشفها اهللا ﴾إذ يتنازعون بينهم أمرهم﴿: فلام ماتوا بدأ اجلدل يدور بني امللك وأتباعه

ومن اآليات الربانية التـي تثبـت إيـامن املـؤمنني هلذا امللك وملن معه, واعتربوا أن هذا من احلكمة اإلهلية 
ابنـوا علـيهم ﴿: فاعتنى امللك واهتم بتلك الظاهرة العظيمة, وقال ومن معهـموتدحض كفر الكافرين, 

ابنوا عليهم بنيان وسـدوا علـيهم الكهـف مـن جديـد فـاهللا أعلـم :  بعضهم قالوا﴾ًبنيانا رهبم أعلم هبم
 بحاهلم, قال الذين غلبوا عىل أمرهم البد أن ال نسد الباب ولكن جيب أن يكون هذا املكان موقـع ذكـر

ة تذكر وأمر يشهر ال خيفى وال يسد باب الكهف دون أن نضع عىل هذا املوقع مـا يـذكر النـاس هبـذه وآي
 نصيل ونعبد اهللا فيه ونذكر للناس هذه اآلية ونعتز هبذه املعجزة ﴾ًلنتخذن عليهم مسجدا﴿املعجزة, قالوا 
ًيـت اإليـامن لـيس غرضـا ً يف ذلك العرص والزمان, وبالطبع كل هذا كـان حـوارا لتثب,التي أظهرها اهللا

ًلعبادهتم أو تعظيمهم أو تقديسهم كام قد يفهم البعض خصوصا يف هذا الزمان, لكن كان معرفـة مواقـع 
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هؤالء الصاحلني بناء املسجد بجانب الباب ألجل إعادة الذكر وبقاء خربهم مـا دامـت هـذه املـساجد 
 .يعبد اهللا فيها

كر لنا ظاهرة أو قصة أو حكاية أو معجزة أو كرامة أو آيـة  قد يذ,بالطبع بني عليهم املسجد, واملوىل
والقصد من ذكر أخبار الـصاحلني ًيريد أن يعلمنا أن اجلدال والرصاع يف املسائل ال يغني وال يفيد شيئا, 

 ...وكراماهتم هي اإليامن باهللا واالستفادة, كذلك االقتداء هبؤالء الصاحلني فيام كانوا عليه
..... 
..... 
... سـيقولون ثالثـة رابعهـم كلـبهم﴿ن هناك خالف جر عند الناس حـول العـدد, أ ,نا اهللاخيرب

 يعني الناس بدءوا يتناقشوا هـل أهـل الكهـف مخـسة وال أربعـة وال سـتة وال سـابعهم ﴾ثامنهم كلبهم
م, الكلب وال الثامن? وهذه طبيعة البرش, يفوت اآليات واملعجزات باملناقشة التي ال تعـود بعائـد علـيه

جـاءت : ً علمنا أنه ال داع للخالف, وهذه مسألة تلفت النظـر إىل كثـري ممـا تـسمعونه اآلن, مـثال,فاهللا
مناسبة عيد امليالد النبوي, فيقول بعضهم ليس هناك تأكيد أن الرسول قد ولد يف الثـاين عـرش مـن ربيـع 

ثـاين والعـرشين, فكيـف أنـتم األول, وأحدهم يقول بعضهم يقولوا أنـه ولـد يف ثامنيـة, أو الثـاين, يف ال
داللة عـىل إضـاعة األوقـات تعظمون هذا اليوم? مادمتم ال تعرفونه اتركوه, فاملوىل أشار أن هذا الكالم 

هل أهل الكهف قصتهم صحيحة أو غري صـحيحة? نعـم صـحيحة, هـل مـيالد : فيام ال داع له, السؤال
نا ليس لليوم أن يكون العـارش أو معظي صحيح أو غري صحيح? نعم ميالد النبي صحيح, إذن فتملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ًالثاين عرش أو اخلامس أو العرشين, أو أن يكون عدد اجلامعة مخسة أو عرشة أو ثالثة, نحـن دائـام يربطنـا 
وقصتها ونروهيـا للنـاس لـيس  كر ونعيد ذكرهاِّاإلسالم باألحداث التارخيية ونحرتم اخلرب التارخيي والذ

واملعراج أو يف عدد أهل الكهف أو يف ساعة اجلمعـة أو يف ليلـة القـدر بـل للخالف يف امليالد أو اإلرساء 
ألننا نربز وجود اآلية وحصوهلا والفرح بـأن اهللا أجراهـا يف هـذا العـرص فـصارت آيـة مـن آيـات اهللا يف 
القرآن, وأخبار الرسول خرب من أخبار تاريخ حياتنا اإلسالمية واإلرساء واملعراج خرب من أخبار الكتاب 

السنة وغريها من األحداث هذا املزج يعلمنا أن النزاع والرصاع قد جر عىل قصة أهل الكهف فكيف و
 يعنـي كـل واحـد يرمـي مـن عنـده ﴾ًويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيـب﴿: أشار اهللا هلا فقال

للبحـث عـن  مايف داعـي ﴾ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ريب أعلم بعدهتم﴿بالفكرة عىل غري معرفة 
, أي قـد يكـون بعـض ﴾أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليـل﴿األيام والليايل والوقت والزمن والعدد ربنا 
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فـال ﴿يعرف العدد كم منهم وكان العباس يقول أنا منهم, أي أنا ممن أطلعهم اهللا عىل عدد أهل الكهف, 
 عددهم والرابع الكلـب وال اخلـامس  فال تضيع وقتك باملناقشة واملجادلة كم﴾ًمتار فيهم إال مراء ظاهرا

ًة واملناقشة وال تستفت فيهم منهم أحـدا, ال خيـول لـك اوال السادس وال الثامن, ال تضيع وقتك يف املامر
ة َّنُ وهذا الكالم مجيل وعظيم يف إعادة معاين مفهوم الكتاب والس,أن تضيع الوقت يف البحث عن عددهم

الم بواسطة القرآن يمنع نبينا حممـد عـن مناقـشة العـدد ألن احلـدث يف كل وقائع التاريخ, فإذا كان اإلس
داعي ألن نثبت التواريخ واختالفها يف املناسبات, ولكن نؤكد للناس وجود املناسـبة  صحيح فكذلك ال

 .ولو اختلف الناس يف تارخيها
العبد أنه ال يعتقد م ِّ يعل, هذا كامل التسليم هللا, والتسليم هللا﴾وال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غدا﴿

 انظـروا ﴾إال أن يشاء اهللا.. وال تقولن ليشء﴿أن بيده صنع الغد أو صنع ما يريد أن يفعله يف اليوم التايل, 
ة واملناقـشة وبـدون اكيف الربط اإلهلي بني قضية العـدد وعـدم اخلـوض فيهـا وعـدم االسـتفتاء واملـامر

ء إىل مشيئة اهللا وال تقـل للنـاس أنـا عزمـت عـىل أمـر ن املستقبل إال بأمر اهللا, أعد كل يشأالدخول يف ش
 ملـا ملسو هيلع هللا ىلصسأفعله إال مقرون باملشيئة وهذه مسألة عجيبة حيث ورد يف التفسري أن سبب نزول اآلية أن النبـي

سئل عن قصة أهل الكهف كام سمعوه يف الكتب الساموية السابقة وقد بلغهم خربها وقـد تكـون ليـست 
فرتك األمر وقال إن شاء .. ً غدا أجيبكمملسو هيلع هللا ىلصهل كهف آخر فقال النبيهي نفس القصة بل هناك قصص أل

ًاهللا يف الغد سأخربكم بقصة أهل الكهف, وربام مل يقل إن شاء اهللا, فتأخر الوحي عنـه مخـسة عـرش يومـا, 
, يقول يا حممد يف أثناء هذه القصة إذا عزمت عىل أمر فقل إن شاء ملسو هيلع هللا ىلصانظروا كيف التعليم الساموي للنبي

 قال ألطوفن عىل نسائي ولتـأت كـل واحـدة مـنهن ولـد Xوقد ورد يف بعض الروايات أن سليامناهللا, 
جماهد يف سبيل اهللا ومل يقل إن شاء اهللا, فلم يأته إال طفل مشوه واحد, سبب ذلك أنـه مل يعيـد املـشيئة إىل 

ة واملـسلم واملـسلمة أن أراهللا, وهذا تعليم أن كل يشء يف هذا العامل  حمكوم بأمر اهللا وأن عىل الرجـل واملـ
أتعلـم أو أقرأ أو للمشيئة قال بكره باسافر إن شاء اهللا, سأعمل كذا إن شاء اهللا, عندي نية أن األمور يعيد 

ً وال تقولن ليشء إين فاعل ذلـك غـدا إال أن يـشاء اهللا, واذكـر ,ًفدائام يعيد املشيئة هللاأكتب إن شاء اهللا, 
فإن اإلنسان يف كل أحواله ) ال إله إال اهللا(إن شاء اهللا فإذا ذكرت فقل ربك إذا نسيت, لو نسيت أن تقول 

حيتاج للذكر عندما يريد أن يضع موعد لنفسه وإذا عرف ضعفه ونيس, أي إنسان يطرأ عليه صفة النسيان 
وهي من طبيعة البرش ومل يسمى اإلنسان إال لنسيه وما القلب إال ألنه يتقلـب, فلـام كانـت طبيعـة البـرش 

لنسيان واإلنسان ضعيف قال اذكر ربك وقل ال إله إال اهللا إذا نسيت اليشء فـإن اهللا تعـاىل يرشـدك إليـه ا
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وإذا أردت أن تعمل اليشء عىل موعد فقل إن شاء اهللا, وهكذا يعلمنا موالنا أن نعيد كل يشء إليه فاألمر 
 . وإليه يرجع األمر كله,منه وإليه

وهـذه سـنوات .. ﴾ً يف كهفهم ثالثامئة سـنني وازدادوا تـسعاولبثوا﴿استمرت قصة أهل الكهف ثم 
قل ريب أعلـم بعـدهتم ﴿ ,طويلة ليست بقليلة, إشارة وتفسري ملا انبهم عىل الناس, فالناس كانوا كام قال

 يف هذا املوقف السنوات التي عاشوها ألهنـم مـروا يف اآليـات الـسابقة , فبني اهللا﴾ما يعلمهم إال قليل
ولبثـوا يف كهفهـم ثالثامئـة سـنني ﴿ل فذكرها اآلن يف هذا التفـصيل فقـال ييذكرها بالتفصًسنني عددا مل 
 فـإذا جـاء النـاس جيـادلوك يف ﴾قل اهللا اعلم بام لبثوا﴿ وهذا جواب عىل اآلية األخر ﴾ًوازدادوا تسعا

ًالثالثامئة وتسع سنني أخربهم بالعدد واعلم أهنم لن يعطوك خربا صحيحا فإنه ال يعلـم أحـ د مثـل هـذا ً
, ألن كل يشء يف هذا العامل مودوع عنده حميص يف كتاب, ﴾له غيب الساموات واألرض﴿الغيب إال اهللا, 

 أي ما أبرص املوىل بكل موجود وما أسمعه بكل خملـوق, ﴾أبرص به وأسمع﴿فموالنا أعلم بام يف الوجود 
تح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف وعنده مفا﴿يدرك اخلفيات كام يدرك اجلليات أمل يقل اهللا يف كتابه 

الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلامت األرض وال رطب وال يابس إال يف كتـاب 
, إذا كانت احلبة يف ظلامت األرض ويف بعض الروايـات يعـرف دبيـب النملـة الـسوداء يف الليلـة ﴾مبني

ىل ذلك ومل خيفى عليه أمر أهل ومل خيفى عليه ما يف القلوب, ومـا الظلمة يف الصخرة الصامء, فاهللا مطلع ع
ًفاهللا أعلم باإلنسان بكل أحواله ولو كـان خمبئـا يف بالليل, وما يفعله الناس كام ورد أهنم يستغشون ثياهبم 

 أي ليس للبـرشية كلهـا وللكائنـات ﴾ماهلم من دونه من ويل﴿بيته, فاهللا أعلم بكل يشء وأسمع وأبرص 
 أي ليس ألحد يف هذا العامل تفـرد يف احلكـم وال ﴾ًوال يرشك يف حكمه أحدا﴿غري اهللا, ارص ومعني من ن

 الـذي ,قوة يف الفعل وليس للحق سبحانه وتعاىل رشيك يف امللك وال مثيـل وال نظـري وال شـبيه, فهـو
 . عام سواه,يقيض القضاء وحيكم احلكم والغني

ف بينـت لنـا قـصة أهـل الكهـف التـي سـميت الـسورة هذه كلها اآليات العظيمة من سورة الكهـ
القصص  باسمهم, ماذا نستفيد من إيراد قصتهم وسامعها? هذه القصة فيها من العظمة واإلشارة إىل تأثري

فاإلنسان يميل إىل أن يـسمع أخبـار جنـسه أي أخبـار النـوع يفـرح اإلنـسان القرآين عىل نفوس الناس, 
د علـم اهللا طبيعـة البـرشية متيـل للحكايـة والقـصة واملـرسحية ويأنس لسامع قصصهم وحكاياهتم, وقـ

 يف كتابـه العزيـز ,واملسلسل, هذا ما نعيشه نميل للقصص املصورة, طبيعة البرشية متيل إهلا, فوضـع اهللا
و تـصورات أقصص وحكايات ليست مبنية عىل التأليف من غري الواقع أو تصنيف شاعر أو كتابة أديب 
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 يف رصاع احلياة بني اإليامن والكفر وبني الذين أقـاموا أسـاس التوحيـد يف العـامل ذهن, إنام حقائق جرت
لوا باملؤمنني, فأراد اهللا تعاىل أن نعرف من خالل قرآننـا َّوالطواغيت الذين حكموا العامل وكفروا باهللا ونك

َّأن للقصة تأثريا عجيبا وأن ً تـأثر هبـا ونـستخلص منهـا ة باإلمكان أن تدخل إىل قلوبنا وأرواحنا ونَّصِ القً
املواقف ومنها أن ننظر كيف قوة اإليامن باهللا يف هؤالء الشباب وصـربهم عـىل األذ واملحنـة واالبـتالء 
وأهنم مل ينجرفوا مع أهل عرصهم إذا كانوا سبعة أو ثامنية واملجتمع كله ضدهم فصربوا وحتملوا وناقشوا 

ذوهم كيـف تركـوا ؤ أن يرضوهم ويا ضغطوا عليهم وأرادوامللك وردوا عليه يف معتقداهتم الفاسدة  وملا
الوطن والبلد والناس وذهبوا إىل رهبم, واخرتقوا صفوف الواقع إىل الصحراء وهم يف أمـس احلاجـة إىل 

ًدائام الشاب يريد أن يعيش عرصه لكن هؤالء مل يكونوا عبيدا للواقـع أو احلياة مع الناس خاصة كشباب,  ً
ام يرون يف حياهتم, فإنام هم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هـد وربطنـا عـىل قلـوهبم, صفة من صفة التأثر ب

فمنح اهللا يف قلوهبم الصرب حتى ال ينهاروا أمام اللذائذ والدنيا والشهوات, وهذا معلوم يف زماننا أن كثري 
ن يف زمـانكم من الشباب والصغار والنساء والفتيات ال يصمدون أمام ظواهر الـشهوة يف احليـاة, يقولـو

الصغري هذا أول يمكن يعيشله عىل ما يريد بعد كذا إذا كرب يرجع إىل اهللا ويتوب, بل أن بعض املجتمعات 
وا الصغرية أو الصغري يصيل ويعبد اهللا قالوا خلوها ال تصيل وال تكـرب هـذا عـاده صـغري, فـانظروا أإذا ر

يامهنم واعتزاهلم عن الناس وخروجهم عن كيف بني القرآن موقف الشباب ورفضهم للواقع اخلطأ وقوة إ
 قص علينا هذه القوة النفسية التي منحوا إياها وموقفهم من آهلـة قـومهم وأن مـا ,دائرة الواقع وأن اهللا

ووا إىل آعند قومه حجة لعبادة األوثان واتباع هذا الطـاغوت الكـافر وأهنـم قـرروا االعتـزال والبعـد فـ
تعاد عن قـاذورات األزمـان إىل الكهـوف ولـيس املقـصود اهلـروب  وهو إشارة إىل رضورة االب,الكهف

 وجـدت املـرأة , إخـوان يف اهللاُهَ لـَدَجـَ و,بالنسبة لنا ولكن إذا وجد اإلنسان ملجأ يف بيته وعرصه وزمنه
 وجدت من يدهلا إىل اهللا فتأوي إليهن وتبتعد عـن قـاذورات األزمنـة وإهانـات العـصور ,خوات يف اهللاأ

 واإلسالم, هذا مثال عظـيم  وتعود إىل نور الدعوة واإليامن, يف معرفة قضايا اإليامن باهللاوضعف البرشية
يضعه اهللا لنا فيام جيريه اهللا من احلفظ والكرامة لكل عبد مؤمن وما جر ألهل الكهـف مـن الكرامـة يف 

املعروف والنهي عن  لكل مسلم ومسلمة تصرب عىل الطاعة واإليامن واخلري واألمر ب,الدنيا سيجرهيا اهللا
ًاملنكر, فيهيئ اهللا هلا من أمرها رشدا, هذه القصة كام سمعتم كان زمنهم ما بعد عيسى أي مل ترد يف كتـاب 
ساموي إال يف القرآن, وهلذا يسمى قصة أهل الكهف يف القرآن, وليست قـصة أهـل الكهـف يف الكتـب 

 .الساموية السابقة
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وممتلئة هذه السورة املباركة باألحـداث املتنوعـة ويلمـح أهـل وعىل كل حال السورة ممتلئة باملواقف 
التفسري أن قصة أهل الكهف مربوطة بآخر الزمان وآخر الزمان عرصنا وما يليه حيـث أن هـذه الـصورة 

وأن كل آية فيها وحكاية وقـصة كام سمعتم يف افتتاحنا للتفسري هلذه السورة أن هلا صلة قوية بآخر الزمان 
واقف ينبغي للرجال والنساء والفتيات أن يتخذوها منهج, فإن فيها كامل احلفظ من فتنـة هي عبارة عن م

املسيخ الدجال, خاصة يف األزمان األخرية, إذا نظرنا إىل هؤالء الفتيـة وتعرضـهم للمحنـة والطـاغوت 
ن نـر يف حـألثر الطاغوت والكفـر, ولـيس ببعيـد ون ملسو هيلع هللا ىلصالكفري فإن يف آخر الزمان تتعرض أمة حممد

عرصنا مصارعة الكفار للمسلمني يف كل موقع من مواقـع حيـاهتم يف هـذا العـامل, واسـتخدام الوسـائل 
العرصية والكفرية ملنازعة املسلمة واملسلم يف دينه, والعمل الـدؤوب املـستمر يف أجهـزة اإلعـالم وفـيام 

وحماولـة تركيـع جل إضعاف اهلمـة يف املـسلم واملـسلمة أيكتب ويقرأ وينسخ ويطبع ويصور ويمثل من 
اإليامن يف املسلمني سواء كان يف احلروب أو كان يف الكتابـة أو كـان يف األجهـزة أو كـان بإثـارة الغرائـز 

ر مستمر يف احلرب, فيشري القرآن أنـه جيـب أن تكـون هنـاك فوالعواطف والشهوات أو غري ذلك, فالكا
رفوا حق رهبم فلم يرضـخوا للكفـر مواقف مثل مواقف أهل الكهف, مثل مواقف هؤالء الفتية الذين ع

ومل يستسلموا للوسائل املغرضة التي تدمر األخالق واإليامن والبنـاء النفـيس يف الـنفس املـسلمة املؤمنـة 
ة مـ, وهذه من اإلشارات املهمة يف املقارنة بني قصة أهل الكهف يف هذه السورة وبني ما تعيـشه األ,باهللا

ملسيخ الدجال, وقد ورد يف احلديث أن أكثر من يتبع الدجال يف آخـر يف آخر الزمان من مسببات يف تأثري ا
ًوالعجيب أن النـساء هلـن دور خطـري جـدا يف التحـوالت الزمان نوعان من البرش ومها اليهود والنساء, 

ًوهلذا دائام القرآن والسنة حتث املرأة والنساء عىل أن يتفهمن موقع السلوك واألدب واخللق والبناء النفيس 
التي رشعي حتى ال يقعن حبائل للشيطان كام ورد يف احلديث وأال يفتحن األذان هلذه الطبول واألبواق ال

فاحلقوق حترض املرأة عىل السفور والتربج واملطالبة بام يسمى باحلقوق اإلنسان عىل غري هد وضوابط, 
و التحوالت, بل نأخذها مـن للرجل واملرأة لكن ال تتأتى بأن نأخذها من شعارات الكفر أقد رشعها اهللا 

والفتيـات والرجـال والـشباب دراستنا لإلسالم واستعادة فهمنا للقرآن والسنة بابتعاث اهلمم يف النساء 
ًمربوطا بالوقـائع واألحـداث املعـارصة ومقرونـا باألحـداث إلعادة فهم كتاب اهللا وإعادة قراءة القرآن  ً
 .ه للعربة واالدكار واالستفادة والنظر يف ذلكوالوقائع التارخيية التي أودعها اهللا يف كتاب

ًوهبذا تتجدد املعاين ونضع سدودا أمام الكفر والغوايات والروايات وأسباب إضـعاف العواطـف يف 
املراة والرجل ونبدهلا بالقوة النفسية الرشعية ونمـأل قلوبنـا معرفـة بـاهللا وخـوف منـه ومراقبـة يف الـرس 
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صة القرآنية ووقائعها يستطيع أن يتعرف عـىل معانيهـا الـسامية وعظمـة والعالنية وإجياد جيل مؤمن بالق
 .إيرادها يف كتاب اهللا العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

فالقرآن كام سمعتم هو كالم اهللا والقول الفصل الذي ليس فيه شك وال ريب وبالطبع هـذه اآليـات 
إليها من قصة أهل الكهف مليئة بالصور البالغية, الصور البالغيـة هـي التـصور الفنـي يف التي استمعنا 

القرآن ومن قرأ يف اللغة أو علم البالغة أو علم البديع أو علم البيان وهذه علوم قد نسيها الناس ولكنهـا 
 الرجال والنساء ومعانيها علوم القرآن, فالقرآن كام هو ميلء باملراقبة هللا ويصور معانيها وبصور اإليامن يف

ًفالقرآن ميلء بقوة العطاء املعنوي وآيات اهللا مليئة هبا, وهناك أيضا إعجاز لغوي وتصويري يف كتاب اهللا, 
كل كلمة فيه هلا مدلول عظيم, ويسموها البالغة التي تدل عىل قوة اللغة القرآنية ولو أن القرآن عريب نزل 

 هذا الكتاب بام فيه من البالغة, فقد مجعت هـذه اآليـات كثـري بلسان العرب لكن حتى العرب أعجزهم
من هذه الصور البالغية وبإمكان أي مستمعة ترغب يف معرفة هذا العنوان من البالغة أن تعود إىل كتـب 

 .التفسري وخاصة كتاب صفوة التفاسري فهو جامع لكثري من هذه الصور البالغية النافعة
وهي قصة أهل الكهف متثل واحدة من صور التضحية والبطولة يف سـبيل بالطبع املناسبة هلذه القصة 

والعقيدة املقصود هبا اعتقاد املرء يف ربه وهذه مسألة مهمة, فاإلنسان تطرأ عليه كثري من العقيدة واإليامن, 
ا  عليه,نواقض العقائد مع كل قصة وخرب نستعيد هذه الذكر وهذه التفصيالت الرشعية التي يثيبنا اهللا

 .بطول التأمل والتدبر
هؤالء الصاحلني ويربطنا هبم يف الـدنيا بالتـدبر ًنسأل اهللا تعاىل أن يلهمنا نصيبا من اإلهلام الذي أهلمه 

لقصتهم ويف اآلخرة لنر املقامات التي يبلغون إليها بصربهم عىل الطاعة واإليامن برهبم, ونـسأ الهللا أن 
نا سواء السبيل ويدخلنا وإياكم مع عباده الصاحلني الذين ال خوف يفقنا الدين ويعلمنا التأويل ويسلك ب

 .عليهم وال هم حيزنون
 ﴾نعم الثواب وحسنت مرتفقا... واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلامته﴿

 أن يقـرأ ملسو هيلع هللا ىلص يأمر حبيبنا ونبينا حممد,نت العليم احلكيم, فاهللاأسبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك 
 يف كل مأل مـن النـاس بآيـات اهللا, هـذا الكتـاب ملسو هيلع هللا ىلصآن عىل الناس ويرفع صوته هبذا البالغ ويصدحالقر

 يف نرشه وأخباره وقراءته وتالوته عىل الناس حكمة وذكر النعمة وصـد النقمـة ,العظيم الذي جعل اهللا
أنـزل عـىل  هـذا القـرآن الـذي ﴾واتل ما أوحي إليـك﴿ ,والثواب واألجر سواء لتاليه أو لسامعه, قال

 أي ُلْقلبك نزل به جربيل لتنذر وتبرش به ال تسكت عنه, وال ختفض صوتك, بل قرأ القرآن واملقصود بات
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ن الـصوت واألداء واحلـضور ْسُمن التالوة وهي القراءة املدبرة التي يظهـر فيهـا معنـى اآليـات مـع حـ
الـذكر احلكـيم العظـيم, فهـذا كتـاب  اقرأ يا حممد ما أوحاه اهللا إليك من آيات هذا ,والتمثل لعظمة اهللا

يتصف بصفة العاملية الدائمة ويملك صفات الديمومة واألبد ال تنقيض عجائبه وال خيلق عىل كثـرة أبدي 
 خياطـب ,الرد إذا قرأه اإلنسان وتدبره عرف أنه كالم خياطب الـروح والعقـل والقلـب, ولـذلك قـال

, ملسو هيلع هللا ىلصحممـد  عبد مسلم يتأسى ويقتـدي بحبيبـه ونبيـه وتتجاوز هذه املخاطبة إل كلملسو هيلع هللا ىلصحبيبنا ونبينا حممد
وخاصة يف أزماننا التي كثر فيها االستامع إىل كثري من جواذب احلياة ودعواهتا ورغباهتا وشهواهتا, فيقـول 

ينبغي أن يتىل ويقرأ ألن كل كالم مهام عظم عند النـاس فهـو  هذا بديل عظيم هذا القرآن العظيم ,املوىل
, وكالم اهللا ال مبدل لكلامته, أي ال تتغري معاين القـرآن وال ,ل إىل مستو كالم اهللاكالم ال يبلغ وال يص

, وال يتعـارض القـرآن مـع أي يشء ممـا جيـري يف حيـاة ,ثوابته وال حيتاج إىل جتديد فيام جاء بـه موالنـا
ت يف هـذا البرشية بل أن كل ما جيري يف حياة الناس من تطور العلم أو اكتـشاف واخـرتاع أو أي حتـوال

ًالوجود فإن القرآن قد سبق الكالم عنها, وقد ذكر طرفا منها, وقد أشار إليها إشـارة تفـصيلية أو إشـارة 
 فكالم اهللا ال مبدل لكلامتـه, ﴾ما فرطنا يف الكتاب من يشء﴿رآن كل يشء عابرة, فقد اودع اهللا يف هذا الق

 منـه الكلـامت وال تتغـري فيـه العبـارات كـام تتغـري الحظوا بارك اهللا فيكم أن اهللا تعاىل يؤكد لنا ال تتبدل
النظريات, وال يقدر أحد يف هذا الوجود أن يغري أو يبدل كالم اهللا أو يأيت بكالم أفـضل أو أحـسن منـه, 

ًوهذا يزيد املرأة املسلمة والرجل املـسلم إيامنـا هبـذا ألنه كالم ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, 
ًا هبا الكتاب وارتباطا هبذا القرآن العظيم, اهللالكتاب وتعلق  أثبت لنا يف هذه اآليـة أنـه جيـب أن تـدوم ,ً

قراءتكم للقرآن وأن تعلموا أن هذا الكتاب العظيم أحكامه وما ورد فيه من تفسري للظواهر مـن عـرض 
ال يمكن أن يـدخل ألمر الدنيا واآلخرة من الكالم يف الرتهيب والرتغيب وغري ذلك فهو كالم اهللا الذي 

ًإليه ضعف أو نقص, ولن جتد من دونه ملتحدا, إن هذا الكتاب الذي أنزله اهللا جامع لكل خـصال اخلـري 
كـل,  ملجأ للكل, كام جعـل للقـرآن مرجـع لل,ًولكل ثوابت حاجة األمم, وأيضا ألنه كالم اهللا فاملوىل

أ يف هذا الوجود غري اهللا, إىل أين سـيذهب ًفاملوىل لن نجد أحد من دونه ملتحدا, أي لن جيد اإلنسان ملج
 قـد , سيجد موالهالكافر, ومن هذا الذي سينفعه غري اهللا? وكذلك العبد املؤمن أينام ذهب يف هذا العامل

ًأودع يف كل يشء من هذا الوجود حكام وآيات تدل عليه, ويف كل يشء له آية تدل عـىل أنـه الواحـد, ثـم 
واصرب نفـسك مـع الـذين ﴿:  بعاملية هذا القرآن واستمراره, قال لهملسو هيلع هللا ىلص بعد أن خاطب نبينا حممد,يقول

 منهم مـن يـر س بالطبع املجتمعات فيها أناس كثري يف كل جمتمع تأيت أنا﴾يدعون رهبم بالغداة والعيش
ًنفسه يف علية القوم إما أن يكون حاكام أو صاحب مال أو جاه أو مظهر, وهنـاك أنـاس آخـرون ضـعفاء 
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 ملسو هيلع هللا ىلص يبسط لنبينا وحبيبنا حممـد, الناس ربام ال يلتفت إليهم لضعف حاهلم وفقرهم, فاهللاعوام بسطاء من
عن طريق هذه املخاطبة اإلهلية وحيدد له الفئات التـي ينبغـي أن يعارشهـا والتـي جيـب أن جيلـس معهـا 

عـود نفـسك, درب نفـسك مـع  كلف نفـسك, ﴾واصرب نفسك﴿ويتحدث مع من فيها من الناس, قال 
ن رهبم, اجلس مع هؤالء الفقراء البسطاء الذين ستجدهم معـك يف املـسجد واحليـاة العامـة الذين يدعو

سواء كانت دروسك معهم يف الصباح أو املساء, ماداموا يريدون وجهـه, أي مـا دامـوا هـؤالء البـسطاء 
يطة التي والفقراء مههم وقصدهم موالهم, فقد آمنوا باهللا وصدقوا رسول اهللا, وما أكثر هذه الفئات البس

دخلت اإلسالم يف ذلك العرص وكانوا من بسطاء األمة كأمثال عامر بن يارس, وسمية, وبالل بـن ربـاح, 
يا حممد احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء :  حلبيبه ونبيه,, وقد قال اهللا\وغريهم من أفاضل الصحابة

الـصالة جيتمعـون لـذكر اهللا من املسلمني الذين وظيفتهم يف احلياة يدعون رهبـم, أي حيـرضون أوقـات 
ويبحثون عنك ليسألوك عن دينهم يريدون وجه اهللا بذلك, فال تعد عيناك عـنهم, أي ال تـرصف نظـرك 
عن هؤالء وال تلتفت إىل من تراه من أولئك القوم من قريش والكفار من العرب واليهود وغـريهم, ممـن 

عية, احذر أن يـشغلوك أو يفتنـوك أو يـأتوا إليـك يملكون املال واجلاه والسلطة والتأثري يف احلياة االجتام
 كـان حـريص  ملسو هيلع هللا ىلصفيطلبون منك أن خترج من دائرة الفقراء واملساكني واملؤمنني, ألنه ورد يف التفسري أنـه

إىل اإلسـالم, ألجـل يـؤمن  ملسو هيلع هللا ىلصبإيامن الرؤساء, واملقصود بالرؤساء زعامء القوم, يريد أن يدخلهم النبـي
 يف أن يوصـل الـدعوة إىل كـرباء الكفـار مـن قـريش ملسو هيلع هللا ىلصعـل كـان يرغـب يف ذلك الفملسو هيلع هللا ىلصأتباعهم والنبي

 إذا أردتنا أن نجلس معك :  أمر أولئك الكفار الذين وضعوا عىل رسول اهللا قالوا له,وغريهم , ورد اهللا
, فنحن نأنف أن نجتمع هبم معك أو أنـك فابعد واطرد من عندك بالل وخباب وصهيب وعامر وغريهم

 أراد أن يـربز لنـا بركـة هـؤالء ,يه عندك وال حيرض معنـا هـؤالء الفقـراء, فـاهللاتعني لنا وقت نجلس ف
, وليس فيه تفرقة وال جيعـل الـدين ألنـاس دون أنـاس, ْربِالبسطاء من املسلمني وأن املسلمني ليس فيه ك

واصرب نفسك مـع ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص انترص للفقراء والبسطاء فقال لنبيه,ولكنه أمر واحد ورشف واحد وهكذا اهللا
هم إىل اهللا فرتكـوا كـل يشء يف ه ألهنم توجهت وجو﴾ذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون وجههال

ًذلك العامل, وهذه إشارة واضحة لكل زمن وعرص أن عىل املـسلم سـواء كـان عاملـا أو مـتعلام أن يرتفـق  ً
تامع والتوبـة باألمة وبسطاء املسلمني ويدخل بينهم فريشدهم ويعظهم ويعلمهم فـإن اسـتعدادهم لالسـ

والرجوع إىل اهللا أقو أكثر مما يكون يف أولئك القوم الـذين عاشـوا يف الظلـم, وأصـبحوا وأمـسوا عـىل 
الظلم, أو ممن يبحثـون عـن أمـراض الـدنيا وأمـواهلم وجتارهتـا وماهلـا مـن مظـاهر وجـاه, وهـؤالء يف 

ًلـيال أو هنـارا إال بالتجـارة ولـو املجتمعات كثريون, كثري من الناس يف جمتمعات املسلمني من ال يشتغل  ً
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إىل من ًكانت حراما, ومنهم من ال يشتغل إال بالبحث عن السلطة واحلكم وإن كان فيه اخلطر عىل دينه, ف
يتوجه املسلم العامل وإىل من يتوجه الداع? قال له توجه إىل الفقراء وعامة املسلمني وبسطاء األمة الذين يف 

, والذين خيافون احلساب ويرجون من اهللا الثواب, اجلس مع هـؤالء ملسو هيلع هللا ىلص حممدًقلوهبم حمال لرهبم ولنبيهم
وال تعـد ﴿ًصرب نفسك معهم وإن كانوا فقراء ال يملكون شيئا, فإن يف جمالستهم اخلري, حتى ورد يف اآلية 

 قال بعض أهل العلم أهنا إشارة إىل طول النظر للمريد واملتعلم واملتأدب, فإن كـان لـديك ﴾عيناك عنهم
 ألتباعه نظر ملسو هيلع هللا ىلصمن يتعلم منك أو يتأدب بأدبك فانظر إليه فإن يف نظر الشيخ واملعلم لتلميذه ولنظر النبي

الرمحة والرأفة والشفقة له تأثري عىل حياة املريد والتابع واملتعلم ألن النظر فيـه يشء مـن الـشفقة والرمحـة 
يك واملتعلقني بك, وال تعد عيناك  الحظ أتباعك وتالميذك وحمب﴾وال تعد عيناك﴿والعطف, هكذا قال 

عنهم ال ترصف نظرك عن هذه الفئة الصاحلة التي آمنت باهللا ورسوله, ال تعـد عينـاك عـنهم تريـد زينـة 
احلياة الدنيا ال جتعل ملظاهر أهل املظهر تأثري عليه وال ألهل اجلاه تأثري عليك, وال جتعل ملظاهر من أوقعه 

و غايتك أو أملك وال أ أي موقع من املواقع االجتامعية ال جتعله هدفك  يف الظلم وأذ املسلمني يف,اهللا
ترصف نظرك عن فقراء األمة إىل النظر إىل هؤالء, تريد زينة احلياة الدنيا ألهنم يمثلون زينـة احليـاة, ومـا 

 اإلنسانية عىل كل هي زينة احلياة? زينة احلياة السلطة واحلكم واملال واجلاه واملظاهر املادية املنترشة يف عامل
 وجه نظرك يا حممد وعلم أتباعك أن يكـون نظـرهم مقـصور عـىل مـن ينتفـع ,معانيها ومظاهرها قال 

أنصبة كـام تـسمى ويستفيد وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا, ال تطع ألن الكفار هلم أساليب وأحابيل و
ن أغفلنـا قلبـه عـن ذكرنـا, أي , ال تطـع مـملسو هيلع هللا ىلصأفخاخ ينصبوهنا ألجل يصيدون ويؤثرون عىل رسول اهللا

أولئك القوم من قريش الذين سألوك أن تطرد املؤمنني من جملسك ألجل جيالسوك فهؤالء قلوهبم غافلة, 
 ملسو هيلع هللا ىلصفامذا يريدون من بسطاء املسلمني, قال يف التفسري نزلت يف عيينه ابن حصن وأصحابه, أتـوا إىل النبـي

ليـه شـملة مـن الـصوف قـد عـرق فيهـا, فقـال عيينـة وعنده مجاعة من الفقراء منهم سلامن الفـاريس ع
أما يؤذيك يا حممد ريح هؤالء ونحن سادة مرض وأرشافها إن أسلمنا يسلم الناس وما يمنعنـا «: ملسو هيلع هللا ىلصللنبي

 »ً حتـى نتبعـك, أو اجعـل لنـا جملـسا وهلـم جملـس–بعـدهم أ أي –هم عنك ّمن اتباعك إال هؤالء فنح
ً رغب يف أن يدخل الرسور عىل هذه الفئة من املرشكني راجيا ملسو هيلع هللا ىلص طامع يف أن هيدي الناس والنبيملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 أن جييبهم إىل ما طلبوا, بالطبع كـان طلـبهم أن الرسـول جيعـل هلـم جملـس ملسو هيلع هللا ىلصهدايتهم, فهم رسول اهللا
 يـتلمس ملسو هيلع هللا ىلصخاص وهذا ما كان الرسول يريده, فنزلت هذه اآلية, فلام نزلت هـذه اآليـة خـرج الرسـول

احلمد هللا الذي جعل يف أمتي من أمـرين ريب أن «: آهم جلس معهم وقال هلمالفقراء ويبحث عنهم, فلام ر
, هكذا يعلمنا اإلسالم مدلول التواضع واللطف مع كل من قـال ال إلـه إال اهللا حممـد »أصرب نفيس معهم
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ز  ألن قلوهبم والعياذ باهللا غافلة عن اهللا, وقد أبـر﴾وال تطع من أغفلنا قلبه﴿: , فقال املوىلملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
املوىل أن الغفلة هذه التي رضهبا عىل قلوهبم بسبب كفرهم وطغياهنم وأذاهم وما يف قلوهبم من احلقد عىل 
ًبسطاء املسلمني, وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, واتبع هواه أي سـار مـع 

 أهنا جعلت مثل هذا الرجل الذي رغباته ومضالت الفتن التي احتوته واحتوشت عقله وكفى هبذه الفتن
 مثل هذا الطلب الذي يريد فيه أن يفـصل بـني فئـات املـؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصنزلت فيه اآلية جعلته يطرح عىل النبي

 بـالطبع ﴾واتبع هواه وكان أمـره فرطـا﴿ ,ًالبسطاء وهؤالء الذين يرون أنفسهم شيئا يف املجتمع, فقال
 ولبى هذا الطلب الذي طلبوه ملسو هيلع هللا ىلصيمكن لو جلس النبيحقيقة هؤالء الكفار ليس هلم ضابط يف أمورهم, 

 يعلم هذه األمـة ويعلـم ,مر حقيقي, هلذا كان املوىلأ ال جتالسنا فإننا ال نريد ذلك, وهذا ملسو هيلع هللا ىلصلقالوا للنبي
 أن جيتهد كل االجتهاد يف تـصحيح أوضـاع أتباعـه واملجالـسة معهـم وإدخـال الـرسور  ملسو هيلع هللا ىلصحبيبنا حممد

ًكر وجعلهـم أتباعـا للهـو ِّلئك القوم الذين أغفـل اهللا قلـوهبم عـن الـذعليهم وشد أزرهم وال يتبع أو
ُوكانت حياهتم كلها ضياعا وهالكا, واتبع هواه وكان أمره فرطـا, واملقـصود بـاألمر الفـ ً ً أي األمـر : طُرً

أولئك الناس ليس له ضـابط رشعـي الذي ليس له ترتيب األمر الضائع, واملقصود باألمر أي كل سلوك 
 مرعي وإنام كلها والعياذ باهللا أعامل تؤدي إىل اهلالك املايل واحلـال والـضياع يف الـدنيا واآلخـرة وال أدب

 وهي خري وصية, ومـن ملسو هيلع هللا ىلصكالم عظيم, يويص به اهللا نبينا وحبيبنا حممدوالدمار يف حياة الفرد واملجتمع, 
روا إىل هـذا التأديـب مل يتأدب بأدب الوصايا يف القرآن عسى من أيـن سـيجد الوصـايا واآلداب? وانظـ

 , لريغبه يف جمالـسة املـؤمنني مـن أصـحابه, قـالملسو هيلع هللا ىلصوالتوجيه القرآين الذي ينزل عىل نبينا وحبيبنا حممد
ًمشريا إىل عظمة هذه الدعوة وإىل شموخ منهج السامء مهام ظـن الكـافرون أو اعتقـد أولئـك الفاسـقون 

تـدعو أولئـك رب النـاس وتنـذرهم وعليـك أن ختـ: , يـا حممـد﴾وقل احلق من ربكم﴿: سالمة منهجهم
الغافلني الذين شغلوا أنفسهم بالناس وبمراتبهم االجتامعية وظنوا أهنم أفضل من عامر بن يـارس وبـالل 

أشكاهلم مع عدم وجود اإليامن فيهـا ظنـوا أهنـا ,بن رباح وصهيب, وظنوا ان مظاهر مالبسهم وحياهتم و
 هذه الدعوة ﴾قل احلق من ربكم﴿جمالسة بسطاء املسلمني متثل يشء وأهنم يشعروا يف أنفسهم بالكرب من 

التي دخل فيها البسطاء والفقراء هي عني احلق, وقل احلق من ربكم ومن أراد أن يسري مع هـؤالء الـذين 
ًآمنوا باحلق ونرصوه فتلك نعمة, وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن, أوال يؤمن بـاهللا, فـإن آمـن بـاهللا 

 ويميت الكرب الذي يظهر يف ذاته وأن يدخل يف طائفة أهـل اإلسـالم سـواء كـانوا يف عليه أن يكرس نفسه
ن اإليـامن إمستو من اجلاه والرشف أو كانوا من الناس الذين يأبى أهـل الكـرب والعجـب جمالـستهم فـ
يقـول  كام –يساوي بني الناس وجيعل كل إنسان قيمته ظاهرة بإسالمه وإيامنه وإحسانه, وأنتم أهيا الكفار 
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طـا لـيس لكـم ضـوابط رشعيـة يف ُرُعن ذكر اهللا املتبعون للهو الذين صـار أمـركم ف الغافلون –املوىل 
الوجود من شاء منكم أن يدخل يف هذه الدائرة املباركة فليـؤمن حتـى ينـال بركـة اإليـامن, فيجـد رشف 

 ملسو هيلع هللا ىلصالتـي عقـدها رسـول اهللا ومن شاء فليكفر, ومن مل يعجبه هذا النظام وهذه املحبة واملجـالس ,االتباع
للفقراء واملساكني فلن يرض اإلسالم كفره, فليكفر, واملسألة مسألة اختيار ولكنها ليـست مـسألة اختيـار 
مطلق, بل هذا أمر يف حقيقة وعيد وإنذار وختويف هلم, وإشـعار إىل أن اهللا قـد أبـرز احلـق وأظهـره وأن 

إذا أردتم الـسلم والنعمـة يف : وىل ينادهيم فيقولهؤالء أهل الغفلة ليسو بيشء وحججهم داحضة وأن امل
كمن آمن, وإن مل فاكفروا واعملوا ما شئتم فهذا الوجود موقع عمل وليس من جـزاء هذا الوجود فآمنوا 

له إال يف اآلخرة, ماذا يف اآلخرة وماذا أعد اهللا هلؤالء أهل الغفلة, وماذا أعد ألهل الكرب? وماذا أعد ملـن 
 أعـددنا ﴾إنـا أعتـدنا﴿ 8قـال ?اذا أعد هلؤالء القوم الذين ليس حلياهتم ضوابط رشعيـةاتبع اهلو, وم

 ما أعده من وعيـد وإنـذار ,قيصور احل ال إله إال اهللا, انظروا كيف ﴾ًنارا أحاط هبم رسادقهاللظاملني ﴿
ئهم شديد هلؤالء الكفار الذين ضحك الشيطان عليهم وعبث بعقوهلم ووسوس هلم حتى سيطر عىل مباد

آمنوا وإال استعدوا, إنا أعتدنا للظاملني واملقصود بـالظلم هـو اخلـروج عـن : وتوجهاهتم, فقال هلم املوىل
 فهؤالء قد ظلموا أنفسهم وظلموا دنيـاهم ومـا مـنحهم ملسو هيلع هللا ىلصدائرة الشهادة واإليامن واالتباع لسيدنا حممد

ويقـول املـوىل إننـا الـسور, : بالرسادقرسادقها, واملقصود ..  من العقل والفكر, إنا أعتدنا للظاملني,اهللا
ًهيأنا للكافرين باهللا ورسوله سواء كانوا يف ذلك العرص أو عرصنا هذا إىل قيام الساعة هيأ هلم املـوىل نـارا 

أحاط هبم سورها, كإحاطة السوار باملعصم, عنـدما تلـبس املـرأة الـسواء حيـيط حامية, شديدة احلرارة, 
أحـاط بالكفار يوم القيامة كام حييط املعصم أو كام حييط السوار باملعصم,  ار إحاطة الن,باملعصم فشبه اهللا

هبم رسادقها وإن يستغيثوا يوم القيامة بالطبع انتقل الكالم اآلن من عامل الدنيا إىل عامل اآلخرة, فقد كـانوا 
أو تريدنا أن نجمع  اهللا ويقولون إذا أردتنا أن نسلم ونؤمن يف الدنيا يتحكمون ويتهكمون يأتوا إىل رسول

لك الناس كي يسلموا ويؤمنوا فابعد عنك هؤالء الفقراء واجلس معنا لوحدنا, قال املـوىل عـن اآلخـرة 
عذاب يوم القيامة حييط هبم, فيـصيحون ويـستغيثون هؤالء الذين ما آمنوا وكفروا والعياذ باهللا سيأيت هلم 

غيثهم من العطش فامذا يقول املوىل عـىل هـؤالء وترتفع األصوات وخياطبون رهبم وينادونه أن يرمحهم وي
 إذا استغاثوا من شدة العطش ﴾وإن يستغيثوا يغاثوا بامء كاملهل﴿: قالاألصوات التي ستظهر يوم القيامة 

وصاحوا يف جهنم يطلبوا املاء قال املوىل يغيثهم ويستجيب هلم ولكن يغيثهم بامء شديد احلرارة كالنحاس 
 أو كعكر الزيت املحمى, كلام قربت هلم األواين التي ملئت هبذا الزيت وهبذا احلمـيم املذاب والعياذ باهللا,

ليرشبوا منه تشوي الوجوه, وجوههم تشتوي حتى ورد يف الصحيح إذا قرب منهم ذلك املـاء مـن شـدة 
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احلر سقطت فيه فروة الوجوه, أي سقطت يف هذا املاء اجللـدة التـي تكـون عـىل ظهـر الوجـه مـن شـدة 
ًرة, ألن احلرارة تشهفها شهفا وتسقط اجللدة من قوة حرارة ذلـك املـاء الـذي يعـرض عـىل أولئـك احلرا

 بامء كاملهل أي كالنحاس املذاب إذا سلط اإلنسان احلـرارة ,الذين يستغيثون من شدة الظمأ فيغيثهم اهللا
لئك كالنحاس املـذاب ًعىل النحاس يصبح نحاسا مذاب فيكون يف جهنم والعياذ باهللا املاء الذي يرشبه أو

 يشري إىل الذم إىل ذم املاء ويـشري إىل ذم عقـول هـؤالء ,انظروا كيف املوىليشوي الوجوه إذا قرب منها, 
الذين رفضوا رشاب النعمة رفضوا اجلنة والدعوة واملعايشة لبسطاء املسلمني وتكربوا يف أنفسهم وجتربوا 

ًيامة بئس الرشاب الذي يرشبون وسـاءت مرتفقـا, عىل طوائف اإلسالم, فانظروا كيف مصريهم يوم الق
أي بئس الرشاب الذي استغاثوا فأغيثوا به, وبئس املنزل الذي نزلوه, وبئس املطلـب الـذي طلبـوه وهـو 
ًأهنم رضوا بجهنم, فاشرتوا ألنفسهم موقعا فيها وهم يف الدنيا ملـا رفـضوا أن يؤمنـوا ويثيبـوا ويرجعـوا 

 بعد أن أبرز لنا هـذا املوقـف اخلطـري واملخيـف مـن حـال , إال اهللا, ثم قالويدخلوا يف دائرة أهل ال إله
 بأنه كعكر الزيت املحمـى يـشوي ,جهنم وما فيها من هذا املاء احلميم من هذا الرشاب الذي وصفه اهللا

البطون يشوي الوجوه أراد اهللا أن يبرش املؤمنني من أمثال أولئك الذين خاطـب اهللا حبيبنـا ونبينـا حممـد 
 ﴾إن اللذين آمنوا باهللا﴿:  قال﴾وال تعد عيناك عنهم﴿ًوأمره أن جيلس معهم وطلب أن يكون دائام بينهم 
 ومل يعرتضـوا عـىل يشء ومل يمتنعـوا عـن جمالـسة ملسو هيلع هللا ىلصآمنوا باهللا ورسوله والدعوة وبكل ما جاء به النبـي

 يف حياهتم ماذا هلـم? إن الـذين ني ونرشوا املحبة فيام بينهم والسالم, أقاموا  قواعد الرشيعةمبسطاء املسل
ًن اهللا معـه, دائـام يعلـم خائنـة األعـني ومـا ختفيـه أآمنوا واملقصود باإليامن الشهادة باهللا يشهد ويعتقد بـ

الصدور, كان هلذا اإليامن منشأ املراقبة واملحاسبة للنفس ثم عملوا الصاحلات فالبد من العمل الـصالح, 
يكون مع اإليامن عمل, فإذا آمن اإلنسان بربه وبـام جـاء بـه هـذا النبـي فاإليامن وحده ال يكفي, البد أن 

الكريم فعليه أن يشمر يف العمل, فإن هناك من العمل ما هـو واجـب ومنـدوب والـذين آمنـوا وعملـوا 
 كل من عمل األعامل الصاحلة واخلري وأحـب ﴾ًإنا ال نضيع أجر من أحسن عمال﴿الصاحلات ماذا هلم? 

ً ال يضيع أجر من أحـسن عمـال, وهـذه إشـارة ,ًاهللا وصنع يف هذا العامل صنيعا هللا فإن اهللاأمة ال إله إال 
ًوخلقـا للرمحـة وخلقـا للمغفـرة, ً, فاهللا خلق خلقا للجنة ديشري هبا املوىل إىل حال السعداء يف هذا الوجو ً

لصاحلة واالبتعـاد كيف يفعلون تكون حياهتم وسلوكهم اخلاصة والعامة البحث عن رضا اهللا واألعامل ا
إن الـذين آمنـوا وعملـوا ﴿عن كل ما يرضهم يف أمر الدين والدنيا, هؤالء هو حـاهلم حـال الـصاحلني, 

أي أننا نحيص كل يشء ونكتبه ونـصوره وكـل يشء فعلـه ﴾الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال
 اإلنـسان املـؤمن وغـري الناس حمفوظ, رقيب وعتيد يكتبون, واهللا فوق ذلك شهيد, وكـل عمـل يعملـه
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ًاملؤمن حميص وحمسوب عليه, فاهللا ال يضيع أجر املسلم, وقد ينسى اإلنسان عمال صاحلا فتـصدق ونـيس  ً
ًوكـل إنـسان ألزمنـاه طـائرا يف ﴿ , قـال﴾أحصاه اهللا ونسوه﴿ونيس يقول اهللا أو املعصية أو عمل الرش 

أمرنـا اإلسـالم أن ب ومرقوم عليه, وهلذا مكتوب وحمسو كل يشء فعله اإلنسان ﴾ًعليك حسيبا... عنقه
نكثر من اإليامن والعمل الصالح وجمالسة أهل اخلري ونعود ونتوب إىل اهللا ونستغفر املوىل ونكثر من ذكره 

,  ونحرص أال يفوتنا يشء من أعامل اخلري, ألجل أن ندخل يف هـذه الـدائرةملسو هيلع هللا ىلصحممد والصالة عىل حبيبه
ًوقال من أحسن وليس من أساء, فالعمل قد يكون والعياذ باهللا أحيانـا  ﴾ًأحسن عمال.. إن الذين آمنوا﴿

حتى أعامل الطاعة قد يصيل اإلنسان صالة سامها النبي امليسء صالته الـذي ال يـصيل صـالة عمل إساءة 
تامة وال يعمل العمل الصالح بطريقة تامة هـذا ال حيـسن العمـل, وأمـا مـن أحـسن العمـل واملقـصود 

 ملسو هيلع هللا ىلصف الترصف وفق املراد املطلوب املدعو إليه مما جاء يف الرشيعة التي جاء هبـا النبـيباإلحسان أن يترص
وهذا اجلزاء جنـات عـدن جتـري  جزاء, ,فالذين حيسنون األعامل ويتموهنا كام ينبغي أولئك هلم عند اهللا

ًمن حتتهم األهنار حيلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خرضا من سندس وإستربق مت كئني فيهـا ً
 يف ,ًعىل األرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا, هذا البسط العجيب والعرض اجلميل الـذي حيـرض اهللا

ً لألعامل الصاحلة والرجوع واإلنابة يفتح هلم بابا عظيام مـن أبـواب الرضـا ألن قلوب املؤمنني واملؤمنات ً
الـدنيا واآلخـرة, فقـال إن هـؤالء  عىل عبد فتح له أبـواب النعمـة يف , ال حدود لرضاه فإن ريض,اهللا

الصاحلني الذين صح إيامهنم وكثر عملهم الصالح هنالك يف اآلخرة هلم جنات ولـيس جنـة واحـدة بـل 
جنات, وهذه اجلنات مجع جنان, واجلنان مجع جنة, ألن جنات مجع اجلمع, هذه اجلنـات وسـميت ألهنـا 

ا فيها من النعم واخلرضوات والعشب والشجر ًكثيفة الشجر واخلرضة واألعشاب ودائام مستورة لكثرة م
وغري ذلك مما يتناسب مع مدلول اجلنة, وال يستطيع إنسان أن يصف اجلنة مهام أويت من العلم ألن دائـرة 
ًاجلنان التي يتكلم عنها القرآن صعب جدا وصفها وال يمكن سواء لعامل أو حتى إنسان يتصور أو يتخيـل 

 يقول عن اجلنة فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال ملسو هيلع هللا ىلصصف ألن احلبيبماذا يف اجلنة ال يستطيع أن ي
ًخطر عىل قلب برش, فإذا كانت اجلنة عىل هذه الصفة مل ترها العني ومل تسمع هبا األذن ومل ختطر أصال عىل 

هـو تقريـب  يف القـرآن ,ًقلب إنسان أي ال تدخل حتت دائرة التصور الذهني أصال, حتى ما وصـفه اهللا
عنى فقط, وإال ملا يقول جنات عدن جتري من حتتها األهنار فامذا نفهم عن األهنار? نحن نفهم مثل هنر للم

النيل أو دجلة أو الفرات أو السيول التي نعرفها, ال, تلك جنات فيها أهنار نوع آخر صفة أخر ال ختيف 
ري من حتتهـا األهنـار مظهـر وال تفزع ال صوت فيها خييف وال منظر يفزع, لكنها نعم وعطايا وجنات جت

, والعجيب أنه قال جنات عدن, واملقـصود بعـدن من مظاهر اجلامل والنعم التي يمن اهللا هبا عىل املؤمنني
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واحدة من املراتب الثامنية يف ذلك العامل, ألن اجلنة هلا عدة مراتب كل مرتبة هلا أناس, وكل جنـة داخلهـا 
 التي هي جنـة عـدن داخلهـا جنـات عديـدة, جنـة الفـردوس جنات, فلام قال جنات عدن أي أن املرتبة

 اخللد داخلها جنات عديدة, جنة النعيم, وهكذا اجلنة جمموعة جنان وكل جنة ةداخلها جنات عديدة, جن
 ما ال عـني رأت وال أذن سـمعت, وألن عطـاء اهللا عظـيم ,من تلك اجلنان متفرعة فيها من جنات احلق

عـده اهللا ألهـل ال إلـه إال اهللا إلسـالمهم وإيامهنـم وإحـساهنم جيعلهـم ومنح اهللا كبري والوعـد الـذي و
بل أن البعض يريه اهللا مقعـده وعـاده يف الـدنيا, كثـري مـن يستمتعون هبذا العطاء منذ أن يموت اإلنسان 

 للـنعم ,الناس الصاحلني ير مقعده يف اجلنة وعاده يف الدنيا وير القصور واحلور, هذا تعجيل من اهللا
ولذلك كان الصاحلون يتشوقون لآلخرة وللمـوت واالنتقـال مـن الـدنيا ملـا  يتشوق لعامل اآلخرة, حتى

 وال نـستطيع أن نقابـل عندهم من األعامل الصاحلة أما نحن ما عندنا أعامل صـاحلة هلـذا نفـزع ونخـاف
 ,ذي نطلبه من اهللا? لكن األمل يف اهللا كبري واملطلب ال,موالنا, ماذا عندنا من العمل حتى نقابل موالنا

وباألعامل  باإليامن ,امللك الوهاب أن يغفر لنا أمجعني ويدخلنا يف دائرة هؤالء الرجال الذين وصفهم اهللا
, فهـو املعـني وهـو الصاحلة نقول اللهم يا من وفق أهل اخلري للخري وأعاهنم عليه وفقنا للخري وأعنا عليه

نها جنات عدن جتري مـن حتتهـا األهنـار نـسأله أن حيلنـا  فام دام قد عرض علينا هذه اجلنان وم,املعطي
ّوإياكم تلك اجلنان وجيعلنا من أهلها, ثم قال حيلون فيها, أي يلبسون يلبسون من احلليـة واحلـيل أسـاور 
يلبس الرجال والنساء يف اآلخرة األساور وليس فقط للنساء النساء يف الدنيا املرأة يف الـدنيا يـصح هلـا أن 

أما الرجل فال جيوز له أن يلبس الذهب لكن يف اآلخرة يلـبس الـذهب, فيحلـون يف اجلنـة تلبس الذهب 
ًأساور من ذهب ويلبسون ثيابا خرضا من سندس يف بعض الروايـات أهنـم يلبـسون أسـاور مـن ذهـب  ً

 مثلهـا وشـبهها مـن اخلـري والنعـيم ,منحهم اهللاوفضة ولؤلؤ كل هذا مظهر من مظاهر الطاعة يف الدنيا 
 .يم يف اآلخرةاملق

... حيلون فيها من أساور مـن ذهـب﴿ثم انظروا بارك اهللا فيكم إىل هذا املطلب العجيب ملا قال املوىل 
ًاآلخرة ما توجد فيها مثال مكائن خياطة أو سـوقا للمالبـس أو أقمـشة ثـم ختـيط فمـن أيـن ﴾وإستربق ً

 من مـساحات األرض مـا ال حـدود  يعطي كل مسلم يف اجلنة,يلبسون يف اجلنة? ورد يف احلديث أن اهللا
هلا, املؤمن يعطى أشياء عظيمة وكبرية ال يتسع املجال لذكره من حيث مسافتها حتـى أن الفقـري يف اجلنـة 
يعطى مثل الدنيا كلها عرش مرات, أنظروا الكرة األرضية يعطوك مثلها عرش مـرات, مـاذا سـيفعل هبـا? 

احة قريبة, أما يف اجلنة يعطى مثل الدنيا عرش مـرات هـذا ألننا يف الدنيا يتمنى يعطى أرض أو بيت أو مس
الفقر, أما الغني فال شك أن اهللا يعطيه من األرض والعطاء ماال حيد وال حيىص, وهذا يتناسب مع حجـم 
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ًجسمه فيبلغ يف الطول ستني ذراعـا ويف العـرض سـتة أذرع, يتضخم اإلنسان, فالعبد الصالح يف اآلخرة 
ول فلن يكفيه بيت مثل هذا البيت وال تكفيه مسافة كهـذه املـسافة وألجـل يـزداد يف فإذا كان يف هذا الط

ًيكون الواحـد مننـا مـثال :  هذه البسطة يف اجلسم واألرض, فعىل سبيل املثال,التنعم والراحة يعطيه اهللا
ي عاش مائة عام أو مخسني أو تسعني, لكن بعض الناس ما يعرف جده وال جـد جـده, ويف اآلخـرة يلتقـ

بجده وجد جده وأرسته كلها فيستضيفها يطلبهم ضيافة, وكل واحد طولـه سـتني ذراع وعرضـهم سـتة 
 الناس هذه املـساحات عنـدما ,فأين ستسعهم األرض التي يريد أن جيلسهم فيها? هلذا أعطى اهللاأذرع, 

م عنـده يف مكـان ًالقرن األول مثال كلهم أرسة آل فالن جيمعهيستضيف اإلنسان أهله من عهدنا اآلن إىل 
 العبد يف اآلخـرة مـا ال عـني ,هلذا منح اهللا هلم مواقع الضيافة واملنازل والراحة, ئالبد يكون هييواحد, 

رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش, بل خرضة اجلنة أخر, ومادة نسيج اجلنة أخـر, حتـى 
 يسموهنا أشـجار اللبـاس, فـأي لبـاس ورد يف احلديث أن كل مسلم تنبت له أشجار بجانب بيته يف اجلنة

يتمناه أو يرغب فيه أو حيبه هذه الشجرة خترج له هذا اللباس, فإذا كنا يف الدنيا ألجـل اللبـاس نـستخرج 
القطن وهو شجرة, والواحد يستغرب كيف يف اجلنة شجرة خترج لباس? من صـنع لنـا شـجرة القطـن? 

فالذي صنع هـذا القطـن يف الـدنيا لنـا ألجـل أن  ألبس القطن عبارة عن نسيج أبيض يتحول إىل خيوط,
ًنخيط منه اللباس فقد جعل يف اجلنة أشجارا خرج اللباس جاهز, مبارشة خيرج الولد أو املرأة إىل احلديقة 

 يلبـسون ملسو هيلع هللا ىلصأو يأتيها الثوب إىل عندنا عىل مرادها ورغبتها, هكذا ورد يف األحاديـث عـن النبـييف اجلنة 
ًثيابا خرضا من سندس,  سـتربق كلهـا أنـواع مـن املالبـس التـي واحلرير والـديباج واإلبالطبع السندس ً

لكن اجلنة فيها دود قز وال قطـن تستخرج سواء كانت من األقطان أو من شجر خاص أو من دودة القز, 
لكن يأيت هبا اهللا عىل هذه املسميات وهي مالبس فاخرة ال يمكن أن توصـف, ديباج كالدنيا, أشجار وال 
ملناديل «: ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة قال هلم النبيملسو هيلع هللا ىلصرد يف احلديث أن سيدنا سعد بن معاذ ملا مات يف عرص النبيهلذا و

 كـام »لو أن امرأة من احلور ألقـت بخمرهـا«: , ويف احلديث اآلخر»سعد بن معاذ خري من الدنيا وما فيها
 فاجلنـة »شموا مـن رائحتهـاما ا ورأوإىل ما ًت بخمرها عىل أهل الدنيا ملاتوا شوقا قلو أل«تسموهنا املقرمة 

ًعىل خالف ما يف الدنيا أصال فال تنطوي حتت دائرة العقـل, ولكـن ينظـر اإلنـسان إىل بـسط املـوىل هلـذا 
 املجـالس الواسـعة املرحيـة ﴾ويلبسون ثياب من سندس وإستربق متكئـني فيهـا عـىل األرائـك﴿العطاء 

يش صالة يف اجلنة وال يش يـشغلهم ال مـزارع وال متكئني ألهنم ماهم مشغولني بيشء, حتى الصالة معاد
يشء مـن شـواغل الـدنيا بـل حتـى احلقـد واحلـسد والغـل والعجـب والريـاء مطابخ وال تشغل املـرأة 

ًونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانـا عـىل رسر ﴿: ,واألمراض التي أتعبت الناس يف الدنيا قال املوىل
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 والدنيا دار ابتالء, فإذا أراد اإلنسان أن ينال نصيبه من هذه اجلنـة جزاء هكذا اجلنة, فاجلنة دار ﴾متقابلني
 أن جيعلنا من أهلنا يصرب عىل االبتالء يف الدنيا ويطلب من اهللا العون فيعينه اهللا عىل مراداته, ,ونسأل اهللا
: ل ابن عباس واألرائك الرسر الذهبية املزينة بالثياب والستور, قا﴾متكئني فيها عىل األرائك﴿هلذا يقول 

األرائك األرسة من الذهب مكللة بالدر والياقوت عليها احلجال أي مظهر من مظاهر الـذهب والفـضة 
ًواألريكة الواحدة ما بني صنعاء إىل إيالء مسافة بعيدة جدا أن تكـون منطقـة يف صـنعاء  إىل الـشام هـذه 

 أهـل ,ًال مع كرم اهللا وما أعطى اهللاألريكة الواحدة التي جيلسون عليها مسافة عظيمة لكنها تتناسب أو
اإليامن يف اجلنة من الراحة وأهل النار يكون جسمهم أضخم من أهل اجلنة, هلذا أولئك ألجـل أن تـزداد 

اجلنة ألجل يزداد التنعم والراحة ملا يمنحهم اهللا من العطـاء الكبـري واألجـساد جهنم يف تعذيبهم وأما يف 
عىل الكفار هذا اسـم فعـل هـذا ذم ملـا م يف اآلية األوىل بئس الرشاب  كام سمعت﴾نعم الثواب﴿الكبرية, 

طلبوه الكفار بئس الرشاب وساءت مرتفقا هلم النار التي رضوها ألنفسهم, أمـا املـؤمنني نعـم الثـواب, 
 وصدقوا مع اهللا, أي نعم ذلك جزاء املتقني الذين صـربوا يف الـدنيا عـىل ,ألنه عمل خري وخدموا احلق

ًلصاحلة وحسنت مرتفقا هذا مقابلة هناك قال بـئس الـرشاب وسـاءت مرتفقـا وهنـا قـال نعـم األعامل ا ً
ًالثواب وحسنت مرتفقا ألن فعل الكفار سيئا فكان مصريهم إىل السواء, وأهل العلم واخلري والدين كان  ً

نعيم يف اجلنـة عملهم خري فكان هلم نصيب من اخلري نعم الثواب ما منحهم اهللا من املراتب والعطاء من ال
ًوحسنت هذه اجلنة واملراتب مرتفقا أي مكانا ومنزال, هكذا بينت آيات اهللا ً  عطائه ونسأل اهللا أن جيعلنا ,ً

وإياكم من أهل اجلنة وأن خيصنا وإياكم بالفردوس األعىل مع األنبياء والصديقني والشهداء والـصاحلني 
ًوحسن أولئك رفيقا ذلك وكفى باهللا علـيام, ونـسأل ا  أن يوفقنـا وإيـاكم لالنتفـاع والربكـة واخلـري ,هللاً

 .الظاهر والباطن وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني
LRSLBSLRS 

ًخريا منهـا منقلبـا... ألحدمها جنتني﴿بسم اهللا الرمحن الرحيم  مل أرشك ... ًوال أرشك بـريب أحـدا... ً
 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلـيم احلكـيم, مـن سـورة ﴾ًان منترصا وما ك...ًبريب أحدا

 علم ضعف العقل اإلنـساين والفهـم البـرشي أن النـاس ,الكهف نواصل تفسري اآليات املباركات, اهللا
 ويتفهمون معاين عطـاء ,حيتاجون إىل تبسيط املسائل ورضب األمثلة حتى يفهمون املقصود من مراد اهللا

 هلم, والقرآن مملوء برضب األمثلة واألمثلة هي عبارة عن حكاية أو قصة تصور حالة مـن حـاالت ,هللا
ً أن يقـرر بـه أمـرا ,الناس وما يعيشوه يف هذا العامل ثم يستخلص من هذا املثال غاية أو هـدف يريـد اهللا

بوا وأوذوا ثم خرجـوا مـن بآياته, وكام سبق معنا يف سورة الكهف القصة التي بينت خرب الفتية الذين عذ
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ًبيوهتم وديارهم وبلدهم ثم أووا إىل الكهف فكانوا رمزا لإليامن وحلقائق التوحيد يف العباد ورمزا للـذين  ً
 .يرتكون احلياة الدنيا يف سبيل قوة عالقتهم برهبم
ً لنا مثال جديدا,ويف هذه القصة أو املثال اآلخر يرضب اهللا رجلـني واملثل اجلديـد هـو يـصور لنـا : ً

 ألحد , أي أعطى اهللا﴾ًبينهام زرعا.. جعلنا ألحدمها﴿ًرضب مثال برجلني أحدمها مؤمن واآلخر كافر, 
هؤالء جنة واملقصود هبا املوقع الذي فيه الفواكه واخلـرضوات كاملزرعـة أو البـستان أو مـا شـاهبها مـن 

ر النبـات, فكانـت واحـدة التي توصف بأن فيها األعناب والنخل والزرع وغري ذلك مـن مظـاهاملواقع 
 تلك اجلنتني آتت أكلها, يعني هذين البـستانني كـل مـنهام ,للمؤمن وواحدة للكافر, ولذلك قال املوىل

ًعىل حسب جهد صاحبه وخدمته ألرضه أظهرت النبات والكأل والعشب والثمر, ومل تظلـم منـه شـيئا, 
ًأخرجت ثمرها يانعا كامال يف غايـة اجلـودة أي مل ينقص كل منهام ما احتاج إليه أو ما زرعه, فكل واحدة  ً

ً هنـرا يـسري بـني احلـديقتني ,ًوالطيب, ومل ينقص من ثمرمها يشء, وفجرنا خالهلـام هنـرا, أي جعـل اهللا
ليسقي حديقة املؤمن والكافر وكان له ثمـر أي كـان للكـافر ثمـر يف جنتـه أو مزرعتـه أو بـستانه, فقـال 

ًأنا أكثر منـك مـاال ﴿:  وجدال حول حسن الثمر وحسن اإلنباتلصاحبه وهو حياوره جر بينهم نقاش
ً هذا الكافر يعتز بام لديه من نبات وثامر وحمـصول يف ذلـك املوسـم, فجـادل املـؤمن خماصـام ﴾ًوأعز نفرا

ًومفتخرا أنا أغنى وأرشف منك, وأكثر منك أنصارا وخدما وماال وثامرا, وكانت هذه والعياذ باهللا نزعـة  ً ً ً
الكفر حيث يفتخر عىل من هو مثله يرشب من نفس املاء الذي يرشب منه ويـستقي وكالمهـا من نزعات 

: ,يملك جنتني يف مكان واحد وأرض واحدة وظروف متشاهبة, لكن عندما يعتز اإلنسان باإلثم كام قال
ر  صورة الطغيان يف هذا التحدي والكالم الذي جر عىل لسان الكاف, أظهر اهللا﴾إن اإلنسان ليطغى﴿

ًتبني لنا أنه باإلمكان أن يسمى صاحبا ولو كان غري مسلم, فالقرآن يقـول ضد املؤمن, وبالطبع هذه اآلية 
 وليس املقصود هنا صحبة اإليامن والعقيدة لكنها صحبة الزمـان واملكـان ﴾وكان له ثمر فقال لصاحبه﴿

 واملكـان والعمـل, وهـذا واملجاورة, وباإلمكان أن يقال للكافر صاحب من حيـث املجـاورة يف الزمـان
 العقيدة مثل النبي له أصحاب فاولئـك ملسو هيلع هللا ىلصخيتلف عن املعنى اآلخر من حيث الصحبة وهي صحبة النبي

أصحاب أولو درجات, وهلم مدلول يف معنى الصحابة ومعـروف عنـدنا يف التعريـف أن الـصحايب مـن 
 ذات معنى رشعي, ملسو هيلع هللا ىلصحاب النبيًاجتمع بالنبي مؤمنا ومات عىل اإليامن, فيعني أن الصحبة بالنسبة ألص

ًوأما بالنسبة لآلية فإن كل من عايش مع إنسان أو جاور أو تعامل معه يسمى صاحبا مـن حيـث الزمـان 
واملكان واملجاورة, قال الكافر للمسلم يتفاخر عليه بأن معه يشء من العز والـرشف بـام نالـه مـن الـثامر 

هو ظامل لنفسه, أي دخل هـذا الكـافر إىل جنتـه ومزرعتـه الطيبة وملا عنده من العزة باملال, ودخل جنته و
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وهو يفتخر يطوف فيها وينظر ما فيها من أزهار وأثامر يريد أن يثري صاحبه ويغضبه وحيصل عنده نصيب 
فورد يف التفسري أنه أخذ بيد صاحبه وبدأ يطوف معه يف املزرعة أو احلديقة ويقـول لـه أريـك من الغرية, 

ًأشجار وأثامر وما فعلت وصنعت وما خدمت فانـا أكثـر منـك عـزا ومـاال ونفـرا لك ما يف مزرعتي من  ًً
 بالظلم ألنه ظامل لنفسه, فهو مل يعرف حقيقة خلقه, فهو ليس له حق يف الكرب ,ًوأتباعا, لذلك وصفه اهللا

نـسان , ألن اإلفقد ظلم نفسه, فالنفس ال ينبغي أن تتكرب أو تتعاىل وال ينبغي لإلنـسان أن يعجـب بذاتـه
بذاته ضعيف, والعجب الذي ورد إليه ليس من حيثياته لـيس مـن قدرتـه ولكـن ممـا أعطـاه اهللا يف هـذه 
األرض واجلنة من الثامر والنبات, فلم يكن ذلك منه هو حتـى يعجـب بنفـسه وإنـام ذاك مـن عطـاء اهللا, 

 جمال له, وجتاوز هـذا  هبذا الطغيان والفخر واخليالء الذي ال﴾فدخل جنته وهو ظامل لنفسه﴿فلذلك قال 
 ما أعتقد أن هذه املزرعة سـتنتهي, أو تفنـى ﴾ًما أظن أن تبيد هذه أبدا﴿: الكافر احلد عندما قال لصاحبه

أو تضمحل ألين خدمتها وأحسنت بنائها وخدمتها فأعتقد أهنا لن تفنى عىل اإلطـالق إىل قيـام الـساعة, 
ق الذي معه من النـاس وهـو املـسلم صـاحبه قـال ومع ذلك هذا الكافر الذي مل يكن يعرف حق اهللا وح

ً وهذا أيضا تدخل يف أمر زائد عـن احلـد املطلـوب مـن اإلنـسان فكـون ﴾وما أظن الساعة قائمة﴿ًأيضا 
اإلنسان يمنح احلياة ويمنح األرزاق والقدرة عىل البنـاء والزراعـة واإلنبـات ال ينبغـي لـه أن يتـدخل يف 

ًكن دائام الكافر والعيـاذ بـاهللا لـسوء معرفتـه وتقـديره يتجـاوز احلـد الشؤون اخلارجة عن دائرة وعيه, ل
 يف هذا الكافر الذي منحه هذه اجلنة وأطاب له فيها املـاء واهلـواء والغـذاء وكـل األسـباب ,فرضب اهللا

ويقول أنا أفضل منك وأحسن وحيايت أرغد من حياتك ثم يقول مـن رأسـه فجاء يتحد صاحبه املؤمن 
هذه املزرعة واحلياة التي صنعتها ستبقى إىل أبد اآلبدين, ويتحد ربه بعـد ذلـك : مبنيةوليس من حقيقة 

ما أظنها قائمة, ما يف يشء اسمه آخرة وال موت وال حساب وال حتى هذه الساعة التي تقولون أهنا ستأيت 
ولـئن ﴿عة ًعقاب, ثم يقول ساخرا حتى كام تقولون أهيا املؤمنني أن هناك حـساب وآخـرة وسـتأيت الـسا

ًألجدن خريا منها منقلبـا﴿ إذا جئت يوم القيامة ﴾رددت إىل ريب  سـأكون يف عـامل آخـر كـام مـنح هـذا ﴾ً
ًالعطاء ومنحت هذا املال واجلنة سيكون يل مثلها غدا عندما أنتقل إىل العامل اآلخر أو عامل القيامـة, وهـذا 

 ,وهم والزعم, وليس عىل احلقائق, فـاملوىلعىل سبيل الفرض, الفرض يعني التقديرات املبنية عىل الكله 
يدحض هذه الرؤية ويكلمنا عن كل الكفار يف كـل زمـان واخلـارجني عـن دائـرة األديـان فـيام يفعلـون 

واالكتـشافات والعلـوم النظريـة وال يؤمنـون ويصنعون كام ترون اآلن ما يعمله الكفار من االخرتاعات 
اربون أهل اإليامن واإلسالم والدين واألخالق الـرشعية وكـل باهللا ويظنوا أن احلياة ستدوم وستبقى وحي

ًما جاء به السنة النبوية ويريدوا أن حيللوا أخالق األمم وجيعلوا املسلمني تبعا هلم يف كـل يشء, هـذا هـو 
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املثال يرضبه اهللا يف هذه العصور املتشاهبة والرصاع املتشابه والتحوالت املتقلبة يف كل زمـان فـيام حيـصل 
أنه حتى يظن ً خمربا عن هذا الرجل الذي بلغ به الكذب والكفر والطغيان , أهل اإليامن والكفر, قالبني

أنه سيأيت يوم القيامة فيستخلص لنفسه مكان يف اجلنة وسيجد يف اآلخرة جنان وراحة ونعـيم ومـال كـام 
عرفة الـرشعية التـي تلقاهـا وجده يف الدنيا, فرد عليه صاحبه املسلم بحكم العلم اليقيني الذي يعلمه وامل

 , كيف أنت أهيا الرجل الكافر الذي منحك اهللا﴾من تراب... قال له صاحبه وهو حياوره﴿: عن األنبياء
ًنعمة اخللق, فكنت إنسانا تعيش يف العدم بل كنت غري موجود فخلقك من تراب أخرجك من عنرص آدم 

 العدم ثم رصت تراب ثم نطفة ثم تقلبـت يف ًثم نطفة ثم سواك رجال, أنت برش تنقلت يف أطوار كنت يف
ًعامل األجنة إىل عامل احلياة بعد الوضع ثم رصت رجال, فلم تكن أنت منذ اللحظـة األوىل متلـك عقـال أو  ً
ًماال أو حسا, فجئت ال متلك يشء وولدت يف هذا العامل جمرد عن كل يشء, فكيف تتحد ربـك وتكفـر  ً

األطوار حتى رصت رجل? لكنـا هـو اهللا ريب, أي لكنـا أنـا املـسلم بالذي خلقك من الرتاب ثم يف هذه 
وتأدبت بادب اإلسالم أؤمن وأصدق بأن اهللا ريب وال أعتقد أن املؤمن الذي تعلم علم العقيدة والرشيعة 

 هناك يف هذا الوجود والعامل من يمنح مال أو أتباع وعزة إال من اهللا وإىل اهللا, وال أرشك باهللا وال أعتقد أن
يبعد عني الرش غري اهللا, هـذه حقيقـة التوحيـد يف هـذا املـؤمن  هناك من يمنحني احلياة والغنى واخلري أو

وبعدها قال له ولوال إذا دخلت جنتك فهال حيـنام دخلـت جنتـك الذي صار حياور وجيادل هذا الكافر, 
ي لك وأنـت عبـد وإنـسان ورايت مزرعتك وهذه األشجار الظليلة واملاء الوفري والعطاء الكبري كان ينبغ

فكيف كان ينبغي لك وأنت قد دخلت جنتك لرتينـي إياهـا ضعيف يوم من األيام متلك ويف آخر هتلك, 
وتفاخر هبا أن تقول قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا أي هذا األمر الذي أنا فيـه والعطـاء الـذي وصـل إيل 

 من عند اهللا وبمشيئته فام شاء اهللا كان وما مل يـشأ مل وهذا املنح الذي أعجبني من أشجار اجلنة وما فيها هو
وإنام من عند اهللا ال قوة إال باهللا وال قـدرة لنـا يكن, وال تعني أن هذه جاءت بقدرتك وبكدك وال سعيك 

 ومعونته, كان ينبغي لك عىل هـذا األدب أهيـا ,عىل طاعة وال عمل أو إنتاج أو إبداع إال بتوفيق من اهللا
ًظر إيل كيف سلوكي كيف حيايت إن ترين أنا أقل منك مـاال وولـدا? فهـذا مـن عنـد اهللا فهـو الكافر, وان ً

ض ولست بحاجـة للمفـاخرة واملكـاثرة وهـذا إبـراز املعطي الذي أعطاك الكثري وأعطاين القليل فأنا را
 عن الدنيا ,اهللاألدب اإلسالم يف املسلمني فاملسلم ال يفاخر وال يتفاخر وال يتباهى وال يتكاثر وقد أخرب 

عب وهلو وزينـة إن احلياة الدنيا ل﴿ويف آية وصف الدنيا ...  وارضب هلم مثل احلياة الدنيا كامء,كلها قال
حقيقة الوجود أن كل يشء منه سواء أعطاك ولد أو عـرشة أو بعـضهم  , فبني اهللا﴾واألوالد... وتفاخر

, وبعضهم ال إنـاث وال ذكـور جيعلـه يه ذكوريعطيه ذكور وال يعطيه إناث والبعض يعطيه إ ناث وال يعط
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ًعقيام, فهذه كلها من عند املوىل هو املعطي واملانع واآلخذ وكل يشء منـه وإليـه, وهـذه عقيـدة اإلنـسان 
ًإن ترن أنا أقل منك ماال وولدا فعسى ريب﴿املؤمن   أرجو موالي ومؤمن لست أفاخرك وال أكاثرك ﴾...ً

ً أن يؤتيني خريا من جنتك فاجلنة التي معـك والتـي متلكهـا والعلـم ولست بحاجة للتأثر بام معك فعسى
ً هبا يف الوجود فموالي قادر عىل أن يؤتيني خريا من جنتك  الذي تفاخر به ومظاهر احلياة التي أنت تتمتع

ودنياك ومظاهرك وعلومك, هذه حقيقة اإليامن, وربام يقول له وأنت تكذب عىل ربك وتطغـى والعيـاذ 
 واملقصود باحلـصبان ﴾...﴿اخر وال تصح لك املفاخرة لعل اهللا يرسل عليك حصبان من السامء باهللا فتف

تسمى حسبانية ألهنا تـأيت مبنيـة عـىل تقـدير  ,اآلفة والعلة أو املرض أو الصواعق أو أي آفة من عند اهللا
واحلريق وكل يشء  يف مسائل مبنية عىل األسباب وتفسري الظواهر, فالصواعق هلا أسباب والرياح ,اإلله

 سبب من األسباب فهذه جنتك التي تفـاخر هبـا تـصبح ال ,حيصل يف الوجود له أسباب, فقد جيري اهللا
ًفتصبح صعيدا زلقا﴿يشء, ودنياك التي تزهو هبا ربام أصبحت ال يشء  ً صـعيدا أرضـا قفـرا ال يوجـد ﴾ً ً ً

أو يـصبح ﴿ًللكـافر, ويقـول أيـضا فيها يشء ملساء جرداء ال نبات فيها وال شجر, هكذا يقـول املـؤمن 
 وهو القادر عىل كل يشء ان يصبح املاء الـذي أنـت تـزرع بـه وتـسقي بـه , وربام موالي﴾ًماؤها غورا

ًاألرض وتفاخر هبا ربام يصبح هذا املاء غور أي جيف جفافا كامال فلن جتده ولن تستطيع لـه طلبـا يتلـف  ًً
نت أن تدافع عنه أو تسقيه أو تعيده إن مات, هذه كلها كل ما يف األرض من الزرع والشجر وال تستطيع أ

 .إشارات عجيبة ملا يدور يف هذا العامل من رصاع بني حقيقة اإليامن وطغيان الكفر
وانظروا كيف يقرب املوىل لنا املعاين, ألجل نعلم أن الرصاع بني اإليامن والكفـر دائـم, وأن اجلـدال 

ًار دائام يتفاخرون ويتكاثرون عىل املسلمني, ولـو نظرنـا يف زماننـا بني املؤمنني والكفار مستمر, وأن الكف
 واالكتـشاف والعلـوم وعرصنا لرأينا من ذلك العجب العجاب, فالكافر يظن أنـه هـو أصـل االخـرتاع

واملعارف, وأن املسلم ال يملك وال يعرف يشء وإنام هو جمرد إنسان حمتـاج إىل كـل يشء صـنعه الكـافر, 
ً األمر فعال املسلم يف علمه وتقدمه وتطوره املـادي ضـعيف جـدا, لكـن إذا عـرف وهذا من حيث ظاهر ً

كام قال هذا الرجل املؤمن للكافر لو علـم املـسلم واملـؤمن أن معـه عقيـدة حقيقة املنح اإلهلي من اإليامن 
ًوتوكل وإيامن باهللا فامتأل قلبه به فقد أخذ بديال حسنا أفضل مما أخذ به الكافر, سـواء كـان  العلـم الـذي ً

يتفاخر به الكافر نظري أو تطبيقي, كان دنيا مبنية عىل جنان ومزارع ومؤسسات ضخمة أو مزرعة أو غري 
ذلك من البساتني التي يتفاخر الناس هبا عىل بعضهم البعض, فاملوىل قادر عىل أن يغري مـا أعطـاه للكـافر 

ً مـثال بـني املـسلم ,تهى احلـوار الـذي رضبـه اهللاوإىل هذا املوقع انويسلبه عنه, فاهللا هو املعطي واملانع, 
 .والكافر
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ًثم قال املوىل خمربا ومقررا احلال أو القرار الذي اختذه احلق سبحانه أمام هـذا اجلـدال الـذي دار عـىل  ً
 فاهللا تعاىل قد سمع هؤالء الـذين يتجـادلون وعلـم ﴾وأحيط بثمره﴿مسافة من األرض أو حميطها, فقال

 أن أرسل عىل هذه املزرعة أو البستان الذي يتفاخر به ويتكاثر , املؤمن فكان املوىلطغيان الكافر وصدق
 أي أهلك اهللا هذه اجلنة بالكلية, كـل مـا فيهـا ﴾فأحيط بثمره﴿: أرسل عليه الدمار واخلراب, لذلك قال

, هـذا مات واحرتق وصار هباء, واستوىل عليها اخلراب والدمار وذهب كل ما فيها مـن الـزروع والـثامر
 قد استجاب دعوة املؤمن وعلم صدقه وعلم أن الكافر يريد أن يتعاىل عىل ,مشهد عجيب يبني لنا أن اهللا

املسلم فأحيط بثمره, فأصبح يقلب كفيه عىل ما أنفق فيها, معناه أنه قد أصبح الصباح وقد را اجلنة هذه 
ًب كفا بكف أسـفا عـىل مـا ضـاع قد احرتقت وذهب كل ما فيها من الزرع والثامر والنبات, فذهب يرض ً

ًعليه وما أنفقه من املال الكثري, فصار يرضب يده عىل األخر ندما ألن هذا يصدر غالبا من كل نادم,  إذا ً
ًتندم اإلنسان عىل يشء ربام عض عىل أناملة أو رضب كفا بكف, قال موالنا واصفا حال هذه اجلنـة التـي  ً

وية عىل عروشها, أي مهشمة حمطمة قد سقط الـسقف عـىل اجلـدار , وهي خاتفاخر هبا الكافرعىل املسلم
ًوأصبحت خرابا كام يصبح أي مبنى أو مزرعة خرابا يبابا حمروقة ال تساوي شيئا ً ً ً. 

وهي خاوية عـىل عروشـها, هكـذا أراد اهللا أن يـؤدب هـذا الكـافر هذه صورة من صور قوله تعاىل, 
ن قوله تعاىل كيف هذا الرجل عندما فقد أسباب قوته وطغيانـه الفاسق املنحرف املتعايل, وإذا بنا نسمع م

ًوفخره بدأ يتذكر املوقف الذي كان خياطبه به صاحبه املؤمن, فصار يقول يـا ليتنـي مل أرشك بـريب أحـدا, 
فهو نادم عىل كفره وإرشاكه وظنونه الكاذبة التي اعتمد فيها عىل قوته ومجاعته وأنـصاره ومالـه فقـال يـا 

إذا «ًأرشك بريب أحدا, ليتني مل أكفر, متنى لو أنه مل يكفر, ألنه عرف موقفه اليسء ملا خرس النعمـة, ليتني مل 
َفإن املعايص تزيل النعم.. كنت يف نعمة فارعها  . نسأل اهللا لنا ولكم احلفظ والسالمة»ِ

صـار  أرضه وأفقره و, هذا الرجل الذي كفر وأرشك وتفاخر وآذ صاحبه املسلم أحرق اهللا,قال
ًضعيفا ًنادما حسريا قال  ال يف ذاك الوقت الـذي  مل ينفعه أحد﴾ومل تكن له فئة ينرصونه من دون اهللا﴿: ,ً

كان فيه يملك املال والثامر كان حوله األتباع واألنصار واألصدقاء واألصحاب, فلام افتقـر وذهـب عنـه 
هـذا الـذي حتـد : ,لح, فلذلك قـالختىل عنه الناس وذهبوا ألهنم كانوا أولو مصااملال وزالت النعمة 

فكفر واستغنى بامله وتكرب عىل إنسان مسلم وبعد أن حصل مـا حـصل مـن أمـر اهللا مل تكـن لـه فئـة وال 
أصحاب وال مجاعة وال حزب وال دولة وال مال وال يشء يستطيع به أن ينرص نفسه أو يعيد ترتيب حياته 

 مهام فعل أو عمـل أو حـاول أن يتـرصف فلـن ﴾ًنترصاومل تكن له فئة ينرصونه من دون اهللا وما كان م﴿
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ينترص, ألن مالك امللك هو الذي بيده األمر وبيده كل يشء, ويـذكرنا هـذا بمواقـف كثـرية أجراهـا اهللا 
ألناس هكذا فعلوا يف احلياة الدنيا فغوا وبغوا وعملوا كثري من املناكر الكفرية كفرعون وهامان والنمرود 

ًاللحظات ذهب كل هذا الطغيان وصاروا ال يملكون شيئا, وسحب بساط امللك وغريهم, ففي حلظة من 
واملال واألمر والنهي من حتت أقدامهم فذهبوا إىل نار جهنم وبئس املصري, فقال موالنا أن هذا الرجـل مل 

ن النرص فلم تنفعه عشريته وال ولده وال اعتزازه بامله وال فخره به, أل... تكن له فئة ينرصونه من دون اهللا
ما كان اإلنسان مهام كان ماله وعلمه ومـستواه ومـستوياته ...  ومل تكن له فئة,والنرصة هي هللا, هلذا قال

 هـو الـذي أعطـاه ,ًعقبا, ألن اهللا... ًفلن متلك له من اهللا يشء, وما كان منترصا, هنالك الوالية هللا احلق
ن يقدر أحـد أن يقـدم يشء يف هـذا الوجـود أو هذا املقام وأعطاه ذلك احلال وسلبه, فلن ينرصه أحد ول

 .,ًيؤخره, فليست النرصة إال من اهللا والعطاء من اهللا والسلب أيضا من اهللا
فاهللا عنده ثواب الدنيا واآلخرة وهو الذي يعطي ويمنع وهيب ويمسك فيجب عىل اإلنـسان املـسلم 

ا مثال من األمثلـة العظيمـة التـي رضب أن يعترب ويذكر وينظر يف املدلوالت املقصودة من هذه اآلية, هذ
ً لنا سواء رجاال أو نساء, أن اإلنسان يف هذا العامل ضعيف, وأن اإلنسان يف هـذا الوجـود ال يملـك ,اهللا ً

من أمره يشء, فإن أعطاك اهللا مال فهو ليس بجهدك وإن كنت صاحب علم فليس بجهـدك وال بكـدك, 
 الذي يعطي من يـشاء ويمنـع مـن يـشاء, فـيعلم اإلنـسان  هو,ًوإن أعطيت مظهرا من املظاهر فمن اهللا

والرجل املسلم واملراة املسلمة أن املواقف املبني عىل اإليامن باهللا هلا نفع يف الدنيا واآلخـرة, وأن اإلنـسان 
يف هذه احلياة ال ينبغي أن يصاب بام يصاب به الناس من احلسد عىل بعضهم, إذا أعطى اهللا اإلنسان الدنيا 

ًطاه ماال أو جاها أو سلطانا يشري املوىل أن اإلنسان ينبغي أن يكون عنده نـصيب مـن اإليـامن بـاهللا, أو أع ً ً
وأن يكون إيامنه باهللا أقو وعزه باهللا أفضل ورشفه يقتبسه من هـذا الـدين الـذي هـو أفـضل مـن املـال 

, وكثري مـن النـساء ال النظرهذا العامل , وكثري من الناس قصري  والسلطان واجلاه وكل ما يملك الناس يف
ًتتسع نظرهتا أكثر مما تعيش فيه من خالل حياهتا وحياة من حوهلا, فلربام شاهدت مظهرا من مظاهر الدنيا 
ًفتأثرت به, أو شاهدت مظهرا من مظاهر املال والثياب أو احلياة الدنيوية فتشبثت به وصـارت تـر أنـه 

 عنـه, فاملـسلمون ينهـاهم اهللا أن يتنافـسوا عـىل يشء, أو مطلب من مطالبها يف الدنيا, وهـذا أمـر منهـي
, وهذه ظواهر موجودة يف حياة يتفاخروا بيشء أو يف سبيل الدنيا أو مظاهرها تغشهم وتغرهم فيتفاخرون

ًاملسلمني ولو أن اآلية ال تنطبق حرفيا عىل حياة املسلمني أنفسهم ولكن هناك كثري من املظاهر التي جاءتنا 
ة اإلسالم فعاش املسلمون اليوم يف كثري من عـاداهتم وظـواهر سـلوكهم يتفـاخرون بالـدنيا من غري حيا

وباملظاهر وباملالبس وباجلاهات, كل منهم يريد أن يري الناس أنه أحسن من فـالن وأفـضل مـن فـالن, 
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م مظهر ًفيفعل هذا يشء وذلك يفعل يشء أفضل منه, هذا مثال يبني بيت ذاك يبني بيت أكرب منه, هذا يقي
من مظاهر الدنيا فيفعل اآلخر أشد منه, حتى بلغت يف حياتنا وحياة املسلمني حتـى يف اللبـاس والـزواج 

األحزان صارت الناس تفعل اليشء ليس هللا بـل للتفـاخر فيقـول قـائلهم ال واملناسبات واألفراح وحتى 
ام فعل الناس, وأن ندفع كـام نحن لن نتوقف عن فعل كذا وكذا, ماذا سيقول عنا الناس? البد أن نفعل ك

فلـربام تكلفـوا يف حيـاهتم جتـاوزات .. دفعوا, ونذبح كام ذبحوا ونوسع دوائر حياة أبنائنا وبناتنا وهكـذا
 هذا األمر من النساء فيعيش الرجـل حيـاة ًوديون وحمن وهم وغم يف احلياة, خصوصا الرجال ومن تعي

لديون وعمن يساعده, وكل هذا سببها العـادات التـي طويلة يف دوامة يبحث عن املال والرزق وتسديد ا
يعاين منها جمتمع اإلسالم واملسلمني, فاملوىل يرضب األمثلة لنا لنذكر, فكثـري مـن العـادات ليـست مـن 
سلوك اإلسالم بل جاءت من سلوك الكفر, لكن احلمد هللا لـيس هنـاك يف املـسلمني كـافر, لكـن عنـدنا 

كـذا لـه اخر بالدنيا واملظاهر, عندنا التكاثر كل واحد يريد أن يكـون سلوك يشبه سلوك الكفار وهو التف
يريد أن يكون مثلهم, نعم إن أعطاك اهللا يشء فال بأس, وأما إن كان ال متلك وكذا, فإن رأ مع اآلخرين 

 سمع رجلني يتفاخر أحدمها عىل اآلخر هذا يقول أنا ,وليس عندك يشء فلامذا ال تتذكر هذه اآلية أن اهللا
يريد أن يظهر يف هذه املجتمعات بـام منحـه اهللا تعـاىل ... ًأعز منك وأرشف وأكثر ماال وولد أنا كذا وكذا

ال ينبغي لك أن تفتخر من الـذي أعطـاك أو منحـك لـيس من العطاء, فرد عليه املسلم ملاذا تفعل ذلك? 
ن اهللا, لكـن الكـافر أنت وال كفرك وال عقلك وال علمك وال ذاتك وال منصبك, هذه أشياء موهوبـة مـ

كذب وقال ال هذا مايل وأعتقد أن الساعة ما باتقوم, وأين إذا قدر وقامت الساعة سأملك مثل هـذا املـال 
 أخاه وصاحبه الذي جعل احلق تعاىل يربز لنا حقيقة مراد اهللا يف هذا احلوار وأجر وأكثر, وصار يتحد

حرس ويتندم ويتمنى أنه لو مل يكن يكفـر أو يـرشك أو هذه االية فأحرق ما معه كله وأتلفه فصار يبكي ويت
ًخيطئ وهكذا حالنا, اإلنسان أحيانا  قد يقع يف يشء من هذه األمور يف حياته ثم يتندم, فعلينـا أن نـستفيد 

 من املعاين العالية والراقية يف هـذه ,أن ننظر يف أمثلة كتاب اهللا ومراده يف هذه األمثلة وما يشري إليه املوىل
يات الكريامت, وسيأيت معنا يف الدرس اآلخر مثل آخر يشري إىل مقدار احلياة الدنيا ومظهر احلياة الدنيا اآل

وشكلها وماذا عسى أن يكون هذا احلال األريض الـدنيوي الـذي يتقاتـل فيـه النـاس وحيرتبـوا وتـسال 
 فيه املظامل, فام هذا العامل دماؤهم وهتتك أعراضهم وتسلب أمواهلم وتعق األرحام وتقام فيه املناكر وتكثر

وما هي هذه احلياة الدنيا وماذا يدور يف حياة البرشية سواء كـان مـسلم أو كـافر سـيأيت معنـا يف اآليـات 
 ﴾...وارضب هلـم مـثال احليـاة الـدنيا﴿:  يف املثال اآلخر,القادمة إن شاء اهللا تفصيل هلذا املعنى يف قوله

ً ويرزقنا نصيبا من املعرفة والتواضع ويتوب علينا توبة نصوحا يزكينا  أن ينفعنا وإياكم بالعلم,نسأل اهللا ً
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ًهبا جسام وقلبا وروحا, اللهم ارمحنا برمحتك واسرتنا بسرتك واجربنا بجربك واجعلنا من خرية عبادك وال  ً ً
ا تكلنا إىل أنفسنا وال إىل أحد من خلقك طرفة عني وال أقل من ذلك وصىل اهللا وسلم وبـارك عـىل سـيدن

 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني
وال يظلـم ربـك ... املال والبنون زينة احلياة الـدنيا﴿:  يف كتابه العزيز,قال: بسم اهللا الرمحن الرحيم

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكـيم, هـذه اآليـات املباركـات مـن سـورة ﴾ًأحدا
ًنه وتعاىل يرضب لنا مثال عن احلياة الدنيا كام رضب لنا مـثال يف اآليـات الـسابقة عـن الكهف فيها سبحا ً

رجلني جعل اهللا ألحدمها جنتني من أعناب وجر بني الرجلني احلـوار والكـالم وكـان هنايـة األمـر أن 
فيد العقـل نعمة اهللا تعاىل, فيـرضب اهللا تعـاىل األمثلـة ليـست تلك اجلنة لذلك الرجل الكافر ,أهلك اهللا

املسلم ويدرك اإلنسان أن مالك هذا الوجود هو اهللا وأن اخلري والرش منه وأنـه يوفـق أهـل اخلـري للخـري 
 عرفنا يف هذا القرآن عن هذه الـدنيا وعـن مـصريها ,ويسري باهل الرش فيام يناسبهم من الرش, ثم إن اهللا

ود واختار األرض للناس أنـزهلم عليهـا  عندما خلق هذا الوج,وعن زهرهتا ونرضهتا وما فيها, ألن اهللا
 فلذلك كان البد وقد وضعنا يف هذا العـامل ﴾ًليبلوكم أيكم أحسن عمال﴿لالبتالء واالمتحان واالختبار 

لالختبار واالمتحان البد أن يبني لنا شان هذا الوجود والدنيا وكيف تكون عالقتنا هبا, ليهلك من هلـك 
 بعث األنبياء ألجل أن يعرفونا قدر اآلخرة وصغر الدنيا, والقـرآن ,عن بينة وحييا من حي عن بينة, فاهللا

كله بام فيه من عديد اآليات يربز لكل ذي عقل ومعرفة أن هذه الدنيا وما عليها مـن الـشؤون واألحـوال 
 جمرد وسيلة, من عرف كيف يستفيد منها نال الثواب واألجر, ومن أهلته عن ذكر اهللا واتبع ,هي عند اهللا

 .ًا هواه وجعل الدنيا غايته وهدفه فال شك أنه يكون خرسانا يف الدنيا واآلخرةفيه
 لنا يف هذه اآليات سورة من سور اإليضاح والتبيني لشأن الدنيا ومظهرهـا, فيقـول ,وهلذا يفتح اهللا

رف  للمؤمنني وللناس مثل احلياة الدنيا, ما مثاهلا ومعادهلا من أجل أن نعـ﴾وارضب هلم﴿ ملسو هيلع هللا ىلصلنبينا حممد
 قالوا تشبه أن اإلنسان إذا أراد أن يعرف إنسان قالوا له أنه يشبه فالن, أراد أحد أن يعرف حرارة الشمس

حرارة اجلمرة, أو أراد أن يعرف يشء يرضب له املثل بام يشبهه, فـرضب اهللا لنـا مثـل عـن احليـاة الـدنيا 
امء إىل األرض فلـام نـزل إىل األرض وصورها كامء أنزلناه من السامء, أي كمثل املطر الذي ينزل مـن الـس

اختلط بالرتاب واختلط بالنبات وما فيها فنبتت األرض وأزهرت وأينعت واخرضت بسبب نـزول هـذا 
ًاملاء واختالطه بالرتاب وأخذ مدة من الزمن ثم بعد ذلك أصبح هشيام تـذروه الريـاح, أي صـار بعـد أن 

ًكان نرضا خرضا حسن الصورة بعد أيام وليال يبس  واصفر وصار جمرد أوراق تسفها الرياح وتأخـذ هبـا ً
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 يدل عىل صغر احلياة وتفاهتها, وأن ما يف الدنيا ال يساوي عند اهللا يشء ,هنا وهناك هذا املثل من اخلالق
, ملـاذا »ًلو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضـة مـا سـقى كـافرا منهـا رشبـة مـاء«كام ورد يف احلديث 
ا االهتامم بالدنيا إىل حد نسيان اآلخرة معها والواجب? فـام الـدنيا يف مثاهلـا إال كـاملطر التعظيم هلا? وملاذ

ًالنازل من السامء فاختلط برتاب األرض وظهر منه النبات وأخذ اياما وليال حتـى اسـتو وظهـر عليـه 
لزرع ما احلبوب والثمرات ثم حصد فأصبح كأن مل يكن, وأصبحت األرض حتمل األوراق اجلافة وآثار ا

ًال ينفع بيشء وال يعود بقيمة تذكر, فأصبح هشيام تذروه الرياح تنسفه وتأخذه, فهذه الصورة بينة يف هذا 
التصوير العجيب الذي يصور به اهللا تعاىل جهد الناس والعلامء واملفكرين واملخرتعني وأهل املعرفة ومـن 

ًتسمعوهنم ليال هنارا ما بني عامل أو متعلم أو مسافر أو  باين أو باحث رزق وما تعيشه الناس يف هذه احلياة, ً
يعطيها أكرب من حجمها, فريينا القرآن أن هذه احلياة بمختلف ما فيها ليست بيشء, فال ينبغي لإلنسان أن 

فإن من يعطيها أكرب من حجمها خيرس يف الدنيا واآلخرة, كمثل مـن يعطيـك أو يطلـب منـك قيمـة عـىل 
بمبلغ كبري يتبني لك بعد ذلك أن ال نفع له, فكم يكـون مقـدار احلـرسة واألمل  حجر تافه تنخدع وتشرتيه 

ًبعد ذلك?, امراة مثال رأت خامتا ليس بذهب لكنه واحدة كذبت وقالت هلا هذا خاتم ذهب فكم تدفعي  ً
 فيه? قالت مائة ألف, فأخذت منها املائة ألف أو أكثر ثم تبني هلا بعد ذلك أن هذا اخلـاتم ليـست ذهـب,

كيف تكون احلرسة واألمل والقلق? إذن فالدنيا الذي خلقها قد خلق مـا هـو أحـسن منهـا, خلـق الـدنيا 
ًواآلخرة وجعل لنا يف اآلخرة مما يتضاعف حسنا ومجاال ولذة وراحة عام يف الدنيا ولكن أوجدها يف الدنيا  ً

ن غري الصابر, ويظهر الطـائع مـن لالبتالء, وأوجدنا يف الدنيا للعمل, وأوجدنا يف الدنيا ليظهر الصابر م
العايص, والصادق من الكاذب, هذا البد منه, فوضع احلياة الدنيا لنا عىل هذا املثال, فهذه الدنيا بام فيهـا 
ًمن مجال مصنوع أو بام فيها من ثمرات وأسباب احلياة هي جمرد مظهر من املظاهر التي يأخذ عمرا أو زمنا  ً

 قدرته فوق كل قدرة يقدر عـىل اإلفنـاء , اهللا عىل كل يشء مقتدرا, فاملوىلًحمددا ثم ال يصبح يشء, وكان
, ,واإلماتة ويقدر عىل اإلحياء, أي حييي امليت واألرض امليتة ومن ال تظهر عليه آثار احلياة, فاألمر أمـره

واملـال  يلفت النظر أن من يستحق االهتامم ليست مظاهر الـدنيا ﴾ًوكان اهللا عىل كل يشء مقتدرا﴿وقوله 
وأحق بعبادتنا, وأحق بتعظيمنا, وأحق باحرتامنـا, وهلـذا جعـل باهتاممنا,  أحق ,والزينة فيها, إنام املوىل

 فمـن أعطـاك ﴾ًوكان اهللا عىل كـل يشء مقتـدرا َ﴿ وقدرته معادل ملا رضبه من مثل يف هذه احلياة ,اسمه
 يعلمنا أننـا ال ,, فاملوىل,منه وإليهالراحة يسلبها عنك, ومن أعطاك املال يسلبه عنك, وكل يشء بيده و

 مـن ,نجعل للدنيا يف قلوبنا مكان يشغلنا عن ذكره وجيعلنا نعظم أسباب احلياة وال نعظم ما دعانـا إليـه
أسباب التعظيم, املال والبنون زينة احلياة الدنيا ال يشتغل الناس يف هذه الدنيا إال جلمع املال أو يتزوجون 
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هللا لنا هذا املثل عن الدنيا وعام فيها مـن زينـة, واملقـصود بالزينـة كـل هبرجـة إلنجاب األوالد, فرضب ا
ومظهر يأخذ بالعقل واللب والروح, فتنشغل به, مما يـشغل النـاس املـال, وجـزء ممـا يـشغلهم األوالد, 

تهـا, فرضب اهللا املال واألوالد كمثل, فقال املال والبنون زينة احلياة الدنيا, أي مظهر من مظاهرهـا وهبج
واألوالد كذلك إن كان عندك مال كثري أو قليل يتحقق به يشء مما حتتاج إليه يف الدنيا فهو زينة من زينتها, 

 لعبـاده, ولكنهـا يف ,يفرح اإلنسان باألوالد والبنني والبنات وهم متعة مـن متـع احليـاة التـي هيبهـا اهللا
مـن أسـباب الراحـة يف الـدنيا, ومـن األصل ليست كل يشء وليست غاية لكنها وسيلة متعة, أي سبب 

أسباب حتمل املسئولية يف الدنيا, فالدنيا هلا زينة وهبرجة ومظاهر وغايات حمددة تشغل عقل اإلنسان مـن 
ذلك املال وطلبه والرغبة فيه واحلصول عليه والبنون أي الرغبة يف إنجاب األوالد وكثرهتم, زينـة احليـاة 

ًند ربك ثوابا وخري أمال, كام أن للدنيا لـذة بوجـود األبنـاء فـرح فـإن الدنيا, والباقيات الصاحلات خري ع ً
 ما يساوي هذه املسألة املحـسوسة وعنـد اهللا هلـا مكانـة عظيمـة, وكـام أن ,هناك ما يعادل هذا فعند اهللا

النفس البرشية تفرح باملال وتأنس إليه وتطلبه من حالل أو حرام وتفرح بـاألوالد وتطلبهـا, وربـام كـان 
ب اإلنسان ألوالده بأكثر من سبب ومظهر سواء كان بالزواج املتعدد أو املنفرد أو غـري ذلـك مطلـب طل

 أن هذه الدنيا وزينتها ومظهرها جعل اهللا يف هـذا الوجـود يشء أفـضل ,من مطالب احلياة, فيقول املوىل
م واألقـرب إىل الـصحة منها وأعظم, الباقيات الصاحلات عند أهل العلم فيها أكثر من معنى, املعنى العا

أهنا العمل الصالح واألعامل الصاحلة التي يدعى إليها الناس والتي بعث من أجلها األنبيـاء ويـتكلم مـن 
أجلها العلامء ووردت يف كتـاب اهللا وتعاليمـه وجـاءت يف سـنة النبـي وإرشـاداته, هـذه هـي الباقيـات 

د اهللا ثواهبا عظيم ويف نفس الوقت ثمرهتـا باقيـة أي عنًالصاحلات التي هي خري عند اهللا ثوابا وخري أمال, 
أبد اآلباد, وهي من أعظم ما يأمل فيه اإلنسان ويفكر يف غاياته الباقيـات الـصاحلات, وهـذا معنـى مـن 
املعاين أن الباقيات الصاحلات جمموعة األعامل الصاحلة, ومـنهم مـن قـال أن الباقيـات الـصاحلات هـي 

سـبحان اهللا, واحلمـد هللا, وال إلـه إال اهللا, (فرسين, وقال بعضهم أهنا الصلوات اخلمس كام قال بعض امل
ًولو نظرنا يف هذا التفصيل والتقسيم الذي أخذ نصيبا من وقـت العلـامء لوجـدنا أن الباقيـات ) واهللا أكرب

الصاحلات تدخل وتنطوي بكل معانيها حتت املعنى األول, وهو أن الباقيات الصاحلات هي كل األعـامل 
 وجزء من ,من األعامل هي جزء من ذكر اهللااحلة, والصالة جزء منها وكذا الذكر والتسبيح وغريها الص

العمل الصالح, فالباقيات الصاحلات واألعامل الصاحلة كانت جمتمعة أو منفردة خري عند ربـك أي خـري 
 للحساب, نجـد أن يوم القيامة وخري يف الدنيا وخري عند ارتفاع صحف األعامل وخري يوم يقوم اإلنسان

األعامل الصاحلة ثواهبا عظيم وأملها يف النجاة وموعودات اهللا أعظم, فعرفنا الثواب هو املرجو جزاء عند 
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ًعىل العمل الذي نرجوه من اهللا, فمثال ثواب بر الوالدين اجلنة, ثواب املحافظة عىل الصلوات اخلمس اهللا 
 والشهداء والصاحلات, فهذه العطـاءات اإلهليـة يـوم الدخول يف الصفوف األوىل مع األنبياء والصديقني

القيامة مبنية عىل حسن أداء األعامل الصاحلة, فإذا أصلحت املرأة والرجل وسائل العمل الصالح وكانت 
العقل والقلب هللا والنية خملصة هللا فإن هذا الفعل واخلري يظهر أثره يف الدنيا قبـل اآلخـرة, خـري وأفـضل 

 ...ال والبنني, والباقيات الصاحلات خريوأكثر مما يملك امل
ثم نقلنا القرآن يف نقلة عجيبة عن عامل الدنيا إىل عامل اآلخرة, وكأنه يريد أن يزدهنا يف الـدنيا وغاياهتـا 
التي شغلت كثري من الناس ومقصود بأهنا شغلتها أي قد جتعل الرجـل أو املـرأة يـرتك الـصالة يف سـبيل 

بسببها, أو خيرج والعياذ باهللا من دائرة األدب مع اهللا بسبب الدنيا كأن يـرسق أو الدنيا ويقطع يف القطيعة 
ًيقع يف شبهة من الشبهات أو حراما من أجل احلصول عىل نصيب من الدنيا فيدخل يف حساب وعقـاب, 

 يوم  إذن سيأيت﴾ويوم نسري اجلبال﴿: فرصف املوىل النظر بعد أن أخربنا عن الدنيا وشأهنا وحقارهتا فقال
 هـذه ﴾وتر األرض بـارزة ﴿وزمن هذه اجلبال التي نراها وهي أرسخ وأكرب ما نراه يف العامل سيأيت يوم 

تنسب وتصبح كاهلباء املنثور أو الصوف املندوف, وتكون اجلبال كالعهن اجلبال كلها تسري واملقصود أهنا 
ذه اجلبال التي نراها يف هذا العـامل أي الصوف الذي يندب بالعصا حتى يصبح رذاذ, فقد أخرب املوىل أن ه

 سـيأيت آخـر الـزمن ﴾وجعلنا يف األرض روايس أن متيد بكم﴿وهي كام وصفها اهللا روايس كبرية وشاخمة 
 وتظهـر ﴾نـسري اجلبـال﴿ًعند قرب القيامة تصبح هذه اجلبال ترابا منسوفة ضعيفة غري متامسكة ومنهارة 

ًل والنتوءات والرمال تصبح قاعا صفـصفا, وحـرشناهماألرض وتربز وتصبح نظيفة من الشجر واجلبا ً :
ً األولني واآلخرين إنسا وجنا ومالئكة وحرشات والكائنات كلها جتتمع يف عـرض واحـد يف ,جيمع اهللا ً

يوم عظيم جيمعون يف صعيد واحد كأهنم جراد منترش, يتبعون الداعي فيجتمعون يف هذا العامل حمـشورين 
ج منه أو يدخل إليه وهو قد أقـيص منـه ولـيس مـن أحـد يقـىص منـه, ولكـن فيه ال يستطيع أحد أن خير

 جيمع اخلالئق أهل السامء األوىل والثانية والثالثة والرابعـة واخلامـسة إىل الـسابعة ,فاملوىلًكاملالئكة مثال 
جيمعهم عىل شكل حلقات وجيعل أمة حممد وغريها من األمم وسطهم, فال يقـدر أحـد أن خيـرج, فـأين 

ب اإلنسان وكيف يكون لديه االستعداد للهرب, ثم هيرب إىل أين? ليس لـه ملجـأ وال نـصري وال سيذه
حدود خيرج منها ليس كالسفر من بلد إىل بلد فكل هذه التفاصيل التي يفعلها اإلنـسان يف الـدنيا تنتهـي, 

 كيال يراين أحـد,  ماحد يقدر هيرب أو يتخبأ أو قال باتأخر يف القرب﴾وحرشناهم فلن يغادر منهم أحدا﴿
خاصـة مـنهم املالئكـة بـشأن البـرش أنفـسهم, كل الناس حترش, حتى املالئكة تكون مع الناس كام قيـل, 

وهكذا علمنا الدين أن هذه اجلبال تسري وتسقط بقرب يوم القيامة وتربز األرض فام عليها مـن جبـال أو 
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مـا يغـادر مـنهم أحـد, فـال : أحـداأشجار, وحرشناهم فيجمعهم اهللا يف صعيد واحد فلم نغـادر مـنهم 
ًواالزدحـام وغالبـا مـع االزدحـام يستطيع أحد أن يغادر أو يفلت, ما يف طريق للهروب مع كثرة الناس 

, ,من يد اهللايستطيع اإلنسان اهلرب, أما يوم القيامة فال يتأتى ذلك, فال يستطيع أحد أن هيرب أو يفلت 
: د كلهم جيمعون يف ذلك العـامل, وعرضـوا عـىل ربـك صـفاحتى الصغري واملولو: فلم نغادر منهم أحدا

جيمعهم اهللا يف صعيد واحد, نعرض عىل اهللا وتعرض األعامل والفضائح واملخبآت كلها تعرض عىل اهللا, 
ًوصفهم اهللا صفا واحدا خياطبهم   وصلتم إلينا أنتم أهيا األمم املتتابعة يف األرض واألمم ﴾لقد جئتمونا﴿ً

 واألمم الصناعية واجلاهلية كلكهم من عرص آدم إىل الساعة كلكم مجعـتم, يقـول املـوىل الطاغية والباغية
 كام خيلق الولد من بطن  أمه ال يعـرف أحـد وال أحـد يعرفـه وغـري قـادر عـىل ﴾كام خلقناكم أول مرة﴿

ود احلركة ومتعب بحكم طفولته, يبعث الناس من جديد كام قيل, حتى كلام أزال منـه شـعر يف الـدنيا يعـ
 ,عليه يوم القيامة, ويغطي أجزاء جسمه كلها واألظافر وكلام أزاله اإلنسان من اجلسم يرجع إليـه, قـال

... ًوعرضـوا عـىل ربـك صـفا﴿ , فيوضح الكتاب كام قـال﴾...ًكام بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا﴿
 حـرش وال نـرش,  كنتم تقولـون يف الـدنيا مـا يف حـساب وال عقـاب وال ميـزان وال رصاط وال﴾ًموعدا

تتشككون يف أمر احلساب وتشكون يف أمر امليزان والرصاط, ويتشكك بعضكم مع بعض, فانظروا اآلن, 
 هؤالء اجلهلة مـن املـستغرقني يف الـدنيا والـذين ال يلتفتـون ملسو هيلع هللا ىلصفيها النبي**  هذه عبارة ﴾بل زعمتم﴿

 أن لـن – أي بـل ظنـتم –هللا بل زعمـتم لألنبياء أو ألخبار األنبياء وملا ورد عنهم, هؤالء كلهم خياطبهم ا
 ,فكذبتم باملوعد وباآلخرة وبطلوع الشمس من مغرهبا, كل اآليات التي أودعها اهللانجعل لكم موعدا, 

ووضـع ﴿, الذين ما عرفوا قدر اآلخرة وال قدر الدنيا, يف آخر الزمان يكذب هبا هؤالء املعرضني عن اهللا
ن كتابه من أعامله التي عملها يف الدنيا, كانت مكشوفة أو خمبأة  ياتوا بكتاب اإلنسان يستخرجو﴾الكتاب

ًفتعرض عىل اإلنسان, فإن أراد اهللا به خريا وتوبة ودخوال للجنة مل يكشف حاله وسرته عـىل النـاس, بـل  ً
أما تذكر يوم كذا وكذا يف مكان كـذا وكـذا فعلـت كـذا : يقرر عليه حاله لوحده, فيقول له يا عبدي فالن

أنـا أحكـم : ,فيقـول. يا رب قد سـرتهتا عنـي يف الـدنيا فاسـرتها عنـي يف اآلخـرة: قال املوفقوكذا? ف
ني, سرتت عبدي فأعطوه كتاب بيمينه, نسأل اهللا لنا ولكـم أن يكتـب لنـا الـسرت ويعطينـا كتابنـا احلاكم

أهل اخلـري ومـن يـؤتى اهللا بعبده اخلري, ونسأله تعاىل أن يوفقنا وإياكم أن جيعلنا من بيميننا, ذلك إن أراد 
ًكتابه بيمينه وال حياسب حسابا كثريا وال قليل, فيقول  يظهر اهللا يف هـذا ﴾مما فيه... ووضع الكتاب﴿: ,ً

, يفتح اإلنسان سجل يشبه الفيلم, تعـرض عليـه كـل أعاملـه, ألن لـو قلنـا لواحـد ,الكتاب كل يشء 
ستـسيغ اإلنـسان أن يراهـا مـن نفـسه, بانصورك وبانعرض أعاملك خالل أسبوع, بعض األعامل قد ال ي
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فلـام يـراه فيوم القيامة يؤتى كل إنسان بكتاب ويبسط أمام الناس ليقرأه وينظـره ويـشهد كـل مـا فعلـه, 
املجرمون الفسقة العصاة الظلمة الذين ما عرفوا حق اهللا ورسوله يف هذه الدنيا فظلموا وبطشوا, ملا يرون 

 مما يراه من ﴾مشفقني مما فيه﴿.. بار واألحوال والوقائع واجلرائمهذا الكتاب وما فيه من تفصيالت األخ
ًانكشف من فضائحه خائفا ويصيح ويقول يا ويلتنـا مـال هـذا الكتـاب ال يغـادر صـغرية وال كبـرية إال 

 لكن ما ينفـع ﴾إال أحصاها﴿كل يشء عملناه أو قلنا أو أردنا أن نفعله كتبه, هذا كتاب خطري, أحصاها, 
ً إليل قدمه اإلنسان جيده حارضا أمامه كان خـريا ﴾ًووجدوا ما عملوا حارضا﴿: ,راجعة, قالالندم أو امل ً

 هـدد الكفـار أنـذر ,ًأو رشا جيده يف انتظاره نسأل اهللا لنا ولكم احلفظ والسالمة, فعرفنا من هـذا أن اهللا
زان احلـسنات والـسيئات املنافقني واملرشكني وبني هلم غاية البيان أن الكتاب إذا وضع واملقـصود بـه ميـ

كل يشء يكتبه وحيفظه وال ينسى, كم مـن يشء نـسيناه ومل ... املجرمون يفزعوا وخيافوا ويقولوا يا ويلتنا
نذكره وجتاوزناه, لكن املوىل يكتبه ويبقيه عىل اإلنسان حتى يتوب, فمـن تـاب تـاب اهللا عليـه, فوصـف 

ووجدوا ما عملوا ﴿ كل يشء يسجله ﴾إال أحصاهاال يغادر صغرية وال كبرية ﴿ الكتاب عند نرشه ,اهللا
ما يلفظ من قول إال لديه ﴿ كل ما عملوه من أعامهلم اخلرية أو غري ذلك حمفوظة يف سجل يومي ﴾ًحارضا

وعرضـوا ﴿: ,ً مبينا حال املوت عند النوم, وأن النوم أخو املوت, يقول,, ثم يقول املوىل﴾رقيب عتيد
 ﴾وال يظلم ربك أحـدا﴿تأكيد أن خلق اإلنسان من طني وأنه بأمر اهللا,  هذا ﴾أول مرة... ًعىل ربك صفا

 أن اهللا ال يظلم أحد, وال كام يقول أحدهم يتشبع عىل أحد ال يلزم أحد ,ليس هناك ظلم وهذا من فضله
ًبالقوة بل هي أعاملكم أحصيها لكم, فمن وجد خريا فليحمد اهللا, ومن وجد غـري ذلـك فـال يلـومن إال 

ر الكتاب الذي يوضح بني يدي اهللا للعرض املجرمني خيافوا منه ويشفقوا ممـا فيـه ويـصيحوا نفسه, فصا
ويقولوا يا رب ما هلذا الكتاب? ما يرتك يشء وال يتجاوز, ما فيه يشء ينسى, ال يغادر وال يرتك كبرية من 

ملـوا ووجـدوا مـا ع﴿األعامل أو صغرية إال سجلها وكتبهـا عـىل صـفحة عمـل اإلنـسان وأحـصاها, 
 فكل عمل يعمله اإلنسان جيده كام يقول بعض أهل العلم جيده أمامه صور وحركـة كـام هـو يف ﴾ًحارضا

 الظلـم, ومل يكـن اهللا كـام , ليس من شيمة احلـق﴾وال يظلم ربك أحدا﴿الدنيا, تظهر له يف ذلك العامل, 
ع أو نقلهـا وحتويلهـا إىل كتـب  ال يظلم أحد بالنسبة للتكليف بالـرشائ,ورد يف اآلية بظالم للعبيد, فاهللا

أهل العلم ولن يظلم أحد عند املوت فكام تدين تدان, عىل قدر استعدادك تنال مـن اهللا مـا يناسـبك مـن 
 عن هذا العامل واملجتمع العظيم اخلطري جمتمع القيامـة عـىل ,فهذه إشارة ظاهرة وبينة من املوىلاإلمداد, 

لم واملسلمة عىل ما كانت عليه من العمـل يف الـدنيا, وهـذه عظمته وخطورته ينبني عىل استعدادات املس
اآليات بارك اهللا فيكم هي تقريب لعقول الناس وترتيب لفهمهم حتى يتفهموا عظمة كتاب اهللا يف رضب 
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 ال يعجزه يشء وأنـه خلـق الـدنيا ومل ينظـر إليهـا, ويعلـم املـسلم املـؤمن ,ًاألمثلة, ويعلم أيضا أن اهللا
ًق قلبه بالدنيا تلعيقا ينسيه يف جانبها اآلخرة, أي ينسى الفضل والثواب املرتتب عىل بـر الصادق أن ال يعل

الوالدين فيعقهم أو ينسى الفضل املرتتب عىل صلة الرحم فيقطعهم, أو ينسى فضل الصدقات فيرتكهـا, 
 أو ينسى فضل الطاعات فيرتكها, فكيف تركت الطاعات والـصدقات واألعـامل الـصاحلات? إذن أنـت
رضيت بام مل يرىض به ربك لك, فقد ريض اهللا لك الدنيا كي تنفعك يف العمل الصالح وتكثر لـك نـورك 
يف الدنيا واآلخرة وحتفظك من رش الشيطان والنفس واهلو, فامذا فعلت وكيف كان استخدامك للنعم? 

اهللا جنـاح بعوضـة, وأن  يف هذه اآلية الكريمة شأن الدنيا وحقارهتا وأهنا ال تساوي عنـد ,لذلك بني اهللا
ً نبيا ورسوال, وأن حتافظ عـىل أمـر ملسو هيلع هللا ىلصًعىل كل مسلم ومسلمة أن ترىض باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد

ًيف الدنيا وأيضا حمافظـة تربطهـا ارتباطـا كليـا بموعـودات دينها حمافظة ال تفوت عليها ما يتعلق بواجبها  ً ً
عباد الذين يقومون بحق اهللا وبـصالهتم أن يظهـرهم اهللا  يف هذا الوجود الذي وعد الصاحلني وال,املوىل

 أن جيعلنـا وإيـاكم ممـن ,, فنسأل اهللا»سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله«: يوم القيامة حتت ظله
يستظلون بظل األعامل الصاحلة, فقد جاء يف احلديث أن الرجل يـوم القيامـة يـستظل بظـل صـدقته, إذا 

 أن يظلنا وإيـاكم ,ت القيامة حتت ظلها, وهكذا بقية األعامل الصاحلة فنسأل اهللاتصدق بصدقة جيلس حت
بظله يوم ال ظل إال ظله وأن جيعلنا ممن فهم معـاين ومغـازي هـذه اآليـات وسـار عـىل مـنهج الباقيـات 

 .الصاحلات ومن ارتبط بصالح املؤمنني واملؤمنات
نا دنيانا التي فيها معاشـنا وأصـلح لنـا آخرتنـا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح ل

ً وارزقنا حسن النظر فيام يرضيك عنا ظاهرا وباطنا, وأسألهمعادناإليها التي   أن جيعل هذا القرآن حجة ,ً
ًلنا ال علينا, وشاهدا لنا ولكم ال علينا, اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمناه منه مـا جهلنـاه, واجعلنـا ممـن 

 .ً أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الرامحنيلليل وأطراف النهاره آناء ايتلو
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وإذ قلنـا ﴿: ,احلمد هللا رب العاملني, سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم, قال
 هو ,ً هذه اآليات الكريامت استمرارا ملا سبق تفسريه من سورة الكهف وكتاب اهللا﴾مرصفا...للمالئكة
 الـرشعي وأدبنـا املرعـي ودسـتورنا يف هـذه احليـاة, وبـه تـستقيم قنـاة األمـم وحيـاة البيـوت مصدرنا

 قد أودع يف كتابه العظيم كل شؤون احلياة وكل الشؤون التـي البـد أن نعلمهـا ممـا ,واملجتمعات, واهللا
وم القيامـة  يف هذه السورة كيف تكلم احلـق عـن يـ,يأيت بعد احلياة, وقد سمعتم فيام سبق من كتاب اهللا

فلـن نغـادر مـنهم ﴿ حيرش األوائل واألواخر ,ًوتسيري اجلبال, وأن هذا العامل يصبح هباء منثورا وأن اهللا
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ً فليس أحد يف الوجود خيتفي أو هيرب أو يـستطيع أن جيـد مـسلكا أو مهربـا أو خمبئـا, وتكلمـت ﴾أحدا ً ً
كـام ﴿ خيـاطبهم ﴾ًوا عىل ربـك صـفاوعرض﴿ أن اهللا جيمع العباد كلهم ,اآليات عن العرض عىل املوىل

 فاإلنسان بحكم قرص وعيه ال يدري أن النـاس كانـت واألمـم جمتمعـة قبـل ﴾موعدا.. جئناكم أول مرة
اجتامعها يوم القيامة, فقد مجع اهللا األولني واآلخرين يف عامل الذر, وهو عامل مجع فيه اخلالئق من ذريـة آدم 

ًادي نعامن قريبا من مكة املكرمة وأشهدهم عىل أنفسهم كـام وأخرجهم من ظهره ومجعهم يف واد يسمى و
 ,, فعرفنـا أن اهللا﴾عن هذا غـافلني... وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم﴿ورد يف سورة األعراف 

كام مجع األمم قبل نزوهلا إىل العامل أو قبل وجودها يف األرض فهو قادر أن جيمعها للمرة الثالثة يوم حتـرش 
 من القبور يوم البعث والنشور من األجداث والذي أوجدهم من العدم وخلق اإلنسان من وخيرج الناس

لقد جئتمونـا كـام ﴿: ,نطفة وأوجد العامل بكل مظاهره قادر عىل أن يعيدهم وحيييهم ويبعثهم, وهلذا قال
ب  يعلم كيف يأيت بعباده ويعيدهم بعد موهتم وذهـاب أرواحهـم, لـذلك جيـ, فاهللا﴾خلقناكم أول مرة

 عىل الكفار زعمهـم أن ال حـساب وال عقـاب , ويرد املوىل,اإليامن باحلرش والنرش وبالعرض عىل اهللا
 كيـف ﴾بل زعمتم أن لن نجعـل لكـم موعـدا﴿وال قيامة وال عذاب يف القرب وال يشء, هكذا يعتقدون 

اإلنـسان بمجـرد  قد قطع عىل نفسه أن جيمع كل العباد فليس حياة ,تظنون أن ليس لكم موعد, فإن اهللا
أن يعيش عىل هذه الدنيا عىل رغباته ثم ليس عليه رقيب, بىل فاإلنسان عليه رقيب وحساب وعقاب ولـه 

 , يـأيت املـوىل﴾وضع الكتـابو﴿ً خمربا عن ذلك اليوم يوم القيامة ,ثواب يف كل ما يفعل من اخلري قال
 للعباد الكتاب الـذي , يظهر اهللا﴾ فيهفرت املجرمني مشفقني مما﴿باألعامل التي عملها العباد فتعرض, 

حفظ أعامهلم وحفظ كل ما حصل منهم ومل يتوبوا منه ومل يستغفروا اهللا فيكون عندهم نـوع مـن اخلـوف 
ماهلـذا الكتـاب ال ﴿واإلشفاق ويقولون يا ويلتنا عندما يرون دقائق العمل وما يكتب يف هذه السجالت 

 فـاملوىل لـيس بظـالم ﴾ًأحـدا.. ووجدوا مـا عملـوا﴿أحصاها  أي ال يرتك صغرية وال كبرية إال ﴾يغادر
 عادل لكن البرش هم من ظلموا أنفسهم, فام وعدهم ,وليس بمقيم الناس بمقام غري مقام العدل, بل اهللا

 .به البد أن يكون
وهلذا بعد أن أخرب املوىل عن هذا األمر املتعلق بالبعث والنشور والقيامـة والعـرض عـىل اهللا جـاءت 

 مجـع يف هـذا ,ات التي استمعنا إليها وهي تنقلنا من عامل امللكوت واحلساب إىل عامل اخللـق وأن اهللاآلي
 خلـق , فـاهللا﴾وإذ قلنا للمالئكة اسـجدوا آلدم﴿: ,القرآن كل ما حيتاج إليه اإلنسان من معرفة, فقال

 نفـخ اهللا فيـه الـروح مـن غـري روح ثـم من الطني, وبقي هذا اجلسم ملقى يف عامل اهللا مدة طويلة Xآدم
فتحرك وعطس وقال احلمد هللا, وشمتته املالئكة, ثم أراد اهللا إظهـار رشف اإلنـسان الـذي خلـق ليقـيم 
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 – أي أنواع –اخلالفة يف األرض واملقصود هبا أن يقيم أمر اهللا بالوجود, فقد خلق اهللا الكائنات عىل أنامط 
م خلقوا من النور, واجلن حتب الرش من أصلها ألهنـم فجعل املالئكة مبنية عىل حب اخلري من أصلها ألهن

خلقوا من النار, ثم مجع اهللا عامل بني العاملني وهو عامل اإلنسان فخلق آدم عليه السالم ومجـع فيـه صـفات 
متنوعة وهي صفات الطني واملاء, فهذه الصفات مجعها اهللا يف بني آدم وأودع فيه حب الـشهوة وامللـذات 

ًت وجعل فيه النفس واهلو وجعله مياال إىل الدنيا واستتباع الشيطان, هكذا خلق اهللا والراحات والرغبا
اإلنسان وأوجد له النذارة مقابل ذلك والرسالة والدعوة والتوفيق واألسباب, وهذه حالة ال توجد عنـد 

, تكليفنـااملالئكة, نعم توجد عند اجلن فهم مثلنا هلم مسئوليات ويسمعون القرآن وعليهم تكليـف مثـل 
 أمـر ﴾وإذ قلنا للمالئكة اسـجدوا آلدم﴿ أن يبني لنا رشف بني آدم وكيف رشفه عندما خلقه ,فأراد اهللا

 املالئكة وهم أرشف عنرص طاهر مطهر ملا خلق آدم أمرهم بالسجود لـه, واختلـف أهـل العلـم يف ,اهللا
ي أمـر بالـسجود هـم هذا السجود هل أمرهم كلهم أن يسجدوا آلدم? قـال بعـض أهـل العلـم أن الـذ

املالئكة الذين سخرهم اهللا خلدمة بني آدم, مثل من يكون من احلفظـة ويلتقـي بالبـرشية يف عـامل اإلنـس 
باحلضور معهم مثل رقيب وعتيد ورضوان والعرشة املـذكورين مـن املالئكـة وأتبـاعهم وملـك املـوت 

األمـر ا آلدم, ويف رواية أخـر أن وغريهم, كل من له صلة باإلنسان هؤالء الذين أمرهم اهللا أن يسجدو
ملـا عام لكل املالئكة إلظهار رشف آدم وذريته يف الدنيا واآلخرة, فأمرهم بالسجود فسجدوا إال إبلـيس, 

أمر اهللا املالئكة مل يسجد إبليس, وهنا نستفيد أن إبليس ليس من نوع املالئكة, وال يعني وجود إبليس من 
إبليس هو من اجلن, وهذه اآلية يف سـورة الكهـف أوضـح آيـة بتفـصيل املالئكة أنه من املالئكة, ولكن 

 فلـام جـاءت هـذه اآليـة حـسمت اخلـالف ألن ﴾إال إبليس كان من اجلن﴿ ,حقيقة إبليس, حيث قال
بعض أهل العلم يقولون أن إبليس من املالئكة, وهو ليس كذلك بل عنرص آخر خيتلف يف املعنى واخللق 

 وأما إبلـيس ألنـه لـيس مـن ﴾ويفعلون ما يؤمرون﴿ قال , سجدوا ألن اهللاوالرغبات, فاملالئكة كلهم
وكان ذلك من قدر اهللا عليه, ففسق عن أمر ربـه, فخـالف األمـر ألن جنس املالئكة يف اخللق فقد عىص, 

, وألن عنرص خلقه الناري يميل إىل الرشور فلـم يقبـل الـسجود آلدم, وهـذا فيـه اهللا قد كتب عليه ذلك
عنرص التكرب يف العنرص الناري إبليس خلق من نار واجلن فيها عنرص ناري عنـرص التكـرب فـال إشارة إىل 

 ﴾ففـسق عـن أمـر ربـه﴿تريد أن تستلم ملخلوق أو تعظم ما أراد اهللا من املخلوقني  وهذا نوع من الكـرب 
آليـات وخرج عن طاعة اهللا عندما أمره بالسجود وهناك آيات قرآنية أخـر تفـرس هـذا املعنـى بعـض ا

وهـذا هـو التوحيـد الكـاذب أن يكـون أشارت إىل أنه لن أسجد لبرش ولن أسجد إال لك أنت وحـدك, 
 يأمر إبليس أو غريه بأن يسجد آلدم باعتبار أنه ال يريد إال السجود إال هللا, فهـذا نـوع مـن أنـواع ,املوىل
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 ,نسان أو إبليس يف فهمـه, فقـاللكفر, وإشارة إىل أن أمر اهللا منفذ وإن كان ليس عىل مقتىض ما يريد اإل
بعد أن أخربنا أن إبليس عصاه وفسق عن أمر ربه وخالف األمر وجر له ما جـر مـن الطـرد إىل يـوم 

 وهذه آية عظيمة حيث أثبـت املـوىل إلبلـيس ﴾أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين﴿الدين خياطبنا موالنا 
ية إبليس وهم من نـوع اجلـن ولكـنهم يتميـزون بـأهنم ذرية وأبناء وعائالت وقبائل منسوبة إليه, إذن ذر

, واألبالـسة هـم شياطني, فالشيطان هم قبائل خاصة من اجلن, وكل من كان من ذرية إبليس فهم أبالسة
 ومـن ملسو هيلع هللا ىلصالشياطني والشيطان هم نوع من أنواع اجلن ولكن اجلن بعضهم مؤمنني كمن آمن عىل يد النبـي

ال يشتغلون باألهواء وال بأذية اهللا إنام خلق مـن خلـق اهللا,  إبليس, اجلن من ليسو بمؤمنني وليس بجامعة
لذلك يتميز إبليس وذريته فقط بوظيفة خطرية وهو أهنم تبعوا إبليس يف الغواية, لذلك حـذرنا اهللا تعـاىل 

لكـن ذاك أمـر من إبليس, وللجن أذية أخر ليس جمال ذكرها هنا, فإن هلم تأثري عـىل اإلنـسان ورضر, 
فإن الشيطان وظيفته مع ذريته الوسوسة, واألذية املتعلقة بـاإلغراق يف اخلطايـا  عالقة له بإبليس, آخر ال

ًواملعايص وإبعاد اإلنسان عن ربه هذه وظيفة إبليس وذريته, فمثال من ذرية إبليس املوسوسني للنـاس يف 
بليس, وهناك مجاعـات وقبائـل الوضوء يف الصالة الذين يؤذون البرشية يف أدياهنم وذواهتم هؤالء ذرية إ

ال عالقة هلا هبذا اجلانب وهلا أسلوهبا وحياهتا وهلم مساجد وصالة وعبادة وقضاء وتعليم وغـري من اجلن 
 فال ندري بشأهنم إال ما أثر عـنهم وكتـب, فعرفنـا أن إبلـيس ذلك مما تعيشه الناس لكن اهللا حجبهم عنا

رفضوا هم بعـد ذلـك أن يتـأدبوا آلدم وذريتـه فاسـتغرب وذريته أعدائنا احلقيقيني الذي رفض إبليس و
إبليس ولعنه وذريته كيف تستجيب البرشية له وتتبعه وتتخذ هـذا الـشيطان ويل املوىل منا أنه بعد أن طرد 

من دون اهللا  وتعظمه وحترتمه وتقدره وتتبع آرائه وترتك أوامر اهللا, وهذا ممكن نعرفه إىل ما يعيشه النـاس 
 من أوامر رب الـرمحن, وهـذه لـو ملسو هيلع هللا ىلصراء الشيطان وسياسته وأفاعيله وترك ما جاء به النبيمن استتباع آل

عىل أن يستتبعه ويرتك أوامـر نظرنا إليها يف حياة املسلمني لوجدنا أمثلتها كثرية مما يغري بني آدم الشيطان 
رصح بذلك بيننا وبني وبني الشيطان وذريته ومل ي بالعداوة بيننا , فقد رصح اهللا﴾وهم لكم عدو﴿ ,اهللا

 ﴾وهم لكـم عـدو﴿ ,اجلن بالعموم, ولكن بيننا وبني إبليس وذريته فهي عداوة تارخيية رشعية قال فيها
 فعالقتنـا ﴾من أصحاب السعري... إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا﴿: فهم أعداؤنا, يف القرآن يقول

مة, أما فئات اجلن اآلخرين فلم شأن آخر, هلذا بإبليس وذريته عالقة عداوة ليس فيها صداقة إىل يوم القيا
وإمـا ينزغنـك مـن الـشيطان نـزغ فاسـتعذ ﴿وجب عىل كل مسلم ومسلمة أن تستعيذ باهللا من الشيطان 

رب بـام ﴿, قـال , فالشيطان له سلطة علينا, وله قدرة, وهو قد طلب ذلك من ربه يـوم طـرده اهللا﴾باهللا
... قال رب أنظرين إىل يوم يبعثـون﴿ وهكذا أعطاه اهللا املكث يف األرض ﴾املخلصني... ألزيننأغويتني 
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القيامة وأطال له يف العمر وأعطاه من خـرق العـادة مـا مل يعـط أحـد مـن  فانظره اهللا إىل ﴾الوقت املعلوم
خلقه, فيستطيع إبليس أن يدخل يف ذهن اإلنسان وجسمه وقلبه ويسري مع دمـه ويوسـوس لـه ويغـشى 

أهله وماله وولده, هذه كلها من اهللا أعطاها اهللا إبليس ألجل أن يستفرغ كل مـا لـه مـن خـري اإلنسان يف 
هبذا العطاء يف الدنيا, ثم ألجل يذيقه العذاب األليم يـوم القيامـة, وألجـل أن يبتلينـا اهللا, فكـان مـن اهللا 

بئس ﴿نه يف كل ما يدعي إليه ً يف البرش الذين جيعلون إبليس صديقا هلم ويتبعو,ابتالء لبني آدم, هلذا قال
 ألجل أن يربز لنـا ويوضـح ,ً أي بئست عبادة الشيطان بدال من عبادة الرمحن, ثم موالنا﴾ًللظاملني بدال

موقع هؤالء األبالسة والشياطني من هذا الوجود أن لـيس هلـم يشء جمـرد خملوقـات ضـعيفة وال ينبغـي 
 ﴾إن كيـد الـشيطان كـان ضـعيفا﴿يف ذاته ضعيف, ملسلم أو مسلمة أن ختاف من الشيطان فإن الشيطان 

ولكن إذا مل يتقو اإلنسان بطاعة اهللا وبالعلم ويتسلح بالعبادة واألوراد وفعل اخلري فإن الشيطان يتسلط 
قـدر ربـه وأعطـاه اهللا مـن   أمـا إذ عـرف اإلنـسان﴾إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنـون﴿عليه 

هلذا ًثري الذي جاء به البشري النذير فإن الشيطان فعال يظهر كيده ألنه ضعيف, التحصني والعلم واخلري الك
مـا أشـهدهتم خلـق الـساموات ﴿: ,بني اهللا أن إبليس ضعيف وذريته كذلك, فليـسو بـذات قـوة, قـال

ــدنيا  أي أن هــذا الــشيطان ﴾... واألرض ــدمتوهم مــن دوين وعظمتمــوهم يف ال ــذين عب ومــن معــه ال
وكم إليهم من االنحراف واالنرصاف والبعـد عـن اهللا وعبـادة األوثـان والوقـوع يف واتبعتموهم فيام دع

ليس له مقام عند اهللا, فام له يشء يف الساموات واألرض وليس لـه حـضور املحرمات واستتباع الشهوات 
 يف بنـاء الـساموات , مـا كـان اهللا﴾ًوما كنت متخذ املـضلني عـضدا﴿يوم خلق اهللا الساموات واألرض 

 جعل له مالئكة وأيد هي التي ,رض والكون حيتاج إىل مثل إبليس أو مثل هذا املخلوق املضل, فاهللاواأل
قامت بامره هبذا الوجود والكون, أما إبليس فهو مطرود فليس له يف هذا الوجود العظـيم ذرة مـن ذرات 

أن من اختذه مـن النـاس املسئولية, هذه إشارة عظيمة تبني لنا سقوط إبليس من عني اهللا وانه ليس بيشء و
ًمرجعا أو جعله سندا كالسحرة أو الرصف أو الضارين للناس بالطالسم لرصف املرأة زوجهـا أو رصف  ً

 هؤالء يعظمون إبليس ويستخدموه, وإبليس مبارشة عندما يستعني به أحـد بمـرادات الرجل عن جتارته
 يفعله السحرة واملشعوذون, فلـربام اإلفساد يف األرض يتحرك فله جنود حتركهم احلروف والطالسم وما

أن إلبليس أي قـوة, حتـى التجأ بعض الناس إىل هذا األمر فوقعوا يف الكفر, لذلك ال ينبغي لنا أن نعتقد 
ليس ذلك التأثري منه, لكن اهللا أجر هذا التأثري ابتالء من عنـده م ّعندما يؤثر السحر أو الرصف أو املنج

.. ويفرقون به بـني املـرء وزوجـه﴿ ,ذكور يف سورة البقرة وما يشري إليهعىل يد إبليس وأعوانه, هكذا م
ًاهللا, لكن جعل للرضر أسبابا وللنفع أسبابا فالرضر والنفع كله من ﴾بإذن اهللا ويوم يقـول نـادوا ﴿,  ** ً



 ٥٢

 فيوم القيامة لكـي يثبـت اهللا فـشل إبلـيس ودعوتـه ﴾زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا هلمرشكائي الذين 
للعامل والبرشية أن الذين عصوا اهللا واتبعوا الشيطان وجعلوا للـشيطان مكانـة يف احليـاة أهنـم قـد ويثبت 

أخطئوا وأرشكوا باهللا وجعلوا للشيطان نصيب يف هذا الوجود من التأثري وهو لـيس بـيشء, فيقـول هلـم 
ّ تسعر, هاتوا إبلـيس  اآلن وقد مجعكم اهللا يف هذا املحرش والنار﴾نادوا رشكائي الذين زعمتم﴿: ,املوىل

وأهل التـشويه واألذ الذي اتبعتموه, أنتم يا تاركي الصالة املنحرفني عن جادة الطريق املتبعني للسحرة 
ًوأكلتم أموال الناس بالباطل وجاوزتم احلدود الرشعية, مجيعكم اختذتم الـشيطان إهلـا, خلـوه يـنفعكم, 

ن كان له إبليس من أبالسة الدنيا, كزعيم مـن الـزعامء يقول ادعوه ألجل ينفعوكم وادعوا أبالسة الدنيا م
كاإلحلاد والعياذ باهللا, أو أنكروا وجود اهللا, أو من قالوا ال داعي للـصالة الذين يدعون الناس لالنحراف 

والصوم الناس ما عليها خطر هذا ليس كالم العلامء والعياذ باهللا بل حصل من بعض الناس, فيقـول هلـم 
يـا : نادوا رشكائي الذين زعمتم, فيـدعون: ذن اآلن وقد أظهر احلق وجاء باملالئكة فيقولموالنا تعالوا إ

إبليس يا فالن يا فالن يا فالن فلم يستجيبوا هلم, ملاذا? ألن االستجابة منقطعة, فمن الذي يوصل السمع 
ء دعوا إبليس وهو والكالم إىل اآلذان أليست قدرة اهللا, ومن جيعل املجيب جييب أليست قدرة اهللا, فهؤال

ً يف عامل اهللا, والذين اختذوا من دون اهللا رشكاء أو آهلة أو أندادا أو ظنـوا أن هنـاك ًال يستطيع أن يفعل شيئا
ًيبوء يوم القيامة باخلرسان, فلم يستجيبوا هلم وجعلنا بيـنهم موبقـا, ** يف هذا الوجود من ينفع أو يرض 

ابيضت ألف عـام حتـى ** ** ازها وهي النار والعياذ باهللا أي مهلكة وطريق وعرة ال يستطيعون اجتي
أولئـك ًاسودت فهي سوداء مظلمة تكون حاجز بال شك بني إبليس والناس ممـن كـان مؤمنـا, وكـذلك 

بموالهم واتبعـوا إبلـيس يـدخلون ويكبكبـون مـع إبلـيس وفرعـون وهامـان الذين كفروا والعياذ باهللا 
 ورد يف احلـديث عـن ﴾ورأ املجرمـون النـار. ًنـا بيـنهم موبقـاوجعل﴿وقارون يف ذلك اليوم العظـيم 

 أن النار تربز وتظهر يربزها اهللا تعاىل ويأيت هبا بسبعني ألف ملك وهي مغلغلة بالسالل مـن كـل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي
جانب وتلتهب هلبها مثل أعناق اإلبل كام قيل, تريد أن هتجم عىل أهل املوقف وهلا صوت وزفري, فرياهـا 

فرة أولئك الذين عبدوا الشيطان واألوثان وعصوا الرمحن وماتوا عىل غري اإليـامن والعيـاذ املجرمون الك
باهللا, فلام يرون النار وهليبها ورشرها كأنه مجاالت صفر كام وصـفه اهللا يف سـورة املرسـالت فظنـوا أهنـم 

لتهبة هم أهلها, ألن ليس ًمواقعوها, ومعنى ظنوا أهنم مواقعوها أي أيقنوا أي تأكدوا متاما أن هذه النار امل
ومل جيدوا عنهـا ﴿هلم عمل وال رجوع إىل اهللا وال رصيد من األعامل الصاحلة تلك الساعة, وداخلون فيها 

 أي مايف خمرج ثاين وال طريق ألن النار حتيط بأهل املوقف من كل مكان وليس بني الناس واجلنة ﴾ًمرصفا
ا ومتنها فهي حتيط بالكـل وتلتهـب والنـاس يف قلـق إال الرصاط فيرضب الرصاط عىل رأس جهنم وذاهت



 ٥٣

وخوف, فيرضب الرصاط وما هو الرصاط? هو عبارة عن معرب وممـر ال يـدخل يف العقـل أن يمـر عليـه 
إنسان ألنه أدق من الشعرة وأحد من السيف, ومن ذا الذي يستطيع أن يسري عىل جرس أدق مـن الـشعرة 

 كالليب كشوف السعدات متسك العصاة والظلمة وأتبـاع ملسو هيلع هللا ىلصيوأحد من السيف وفيه كالليب سامها النب
ال ﴾ومل جيدوا عنها مرصفا﴿الشيطان فيهوون يف نار جهنم, فذلك موقف خميف مثله اهللا لنا يف هذه اآلية, 

خمرج وال مهرب وال تنفع فيه شفاعة ألن هذا املوقف ال تنفع فيه شفاعة لكافر وال إلبليس وإنام الشفاعة 
 . هلم الشفاعة بصفة أخر وبحال آخرملن أراد اهللا

أحاطت هبم النار من كل جانب فلم يقدروا عىل اهلرب منهـا, ويتأكـد ويتـيقن أولئـك القـوم تلـك 
الساعة أهنم وقود النار والعياذ باهللا, انظروا كيف القرآن يف هذه اآليات التي سمعناها والتي ورد لنا مـن 

 وصور عالقتنا بآدم وأنه قد منحنا الرشف هبذا املخلوق, وكرم  قد أوضح لنا,رشحها هذه املعاين أن اهللا
وأوجـدهم يف األرض لالتبـاع وأمـرهم االلتـزام ورشفهـم بـسجود ن خلقهم للخالفة أبني آدم كلهم ب

املالئكة وطرد إبليس, فهذا رشف ينبغي لنا أن نحمد اهللا عليه, ثـم حـذرنا بعـد ذلـك موالنـا أال نكـون 
آدم عليـه الـسالم يف اجلنـة وأخرجـه منهـا, له وظيفة إال األذ, فقـد أغـو عرضة إلبليس الذي ليس 

وأغو حواء عليها السالم وهي كانت السبب يف خروج آدم, ومن العجب أن حواء أول من أثر عىل آدم 
ًعليه السالم, فكانت املرأة يف كل أحواهلا مؤثرة عىل الرجل, بـل ربـام كانـت املـراة سـببا مـن األسـباب 

 املؤمنني من الدنيا والنساء, وهذا حتـذير للنـساء ,ة يف وقوع الرجل يف االنحرافات, هلذا حذر اهللاخلطري
حتى يعرفن موقعهن من هذا األمر فيتعلمن ويتعرفن ويتأدبن ويقمـن يف أنفـسهم مـا أقـام اهللا هلـن مـن 

هات وحفـظ رشوط احلشمة واألدب وغض البرص وغري ذلك من حتصني اجلوارح وعدم الوقوع يف الشب
ًالنساء كانت سـببا يف الفـساد واالنحـراف كـام سـمعتم يف ** اللسان وكل ما منحها اهللا تعاىل من النعم 

 وبني آدم خلقه اهللا ضعيف هلذا حواء عليها السالم ملـا خلقهـا اهللا آلدم وكـان لوحـده ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث النبي
عد ذلك ملا دخـل إبلـيس إىل اجلنـة فطلب له من يؤنسه, فخلق له حواء يف اجلنة فآنسته وعاشت معه ثم ب

إلغوائهم ما وجد طريق آلدم إال من طريق حواء فزين هلا الشجرة وقال هلا أن هذه الشجرة لو أكلتم منها 
ًلن خترجوا من اجلنة أبدا, فجاءت حواء وآدم عليه السالم وأثرت عليه, حتى ورد يف بعض الروايات أهنا 

آدم وهي تريد أن تقول إن أردتني أن أرىض وأفرح منك كل مـن أخذت الثمرة من الشجرة وأدخلتها فم 
فكأن آدم بعد قضاء اهللا وقدره استجاب لرأي حواء أكـل مـن الـشجرة, ثـم أكلـت حـواء هذه الشجرة, 

بني آدم **  علمنا أن اخلطيئة من ,فوقعا والعياذ باهللا يف اخلطيئة بسبب إبليس, ولكن كام تعلمون أن اهللا
لكن خري اخلطائني التوابون, فنفهم أن آدم عليه السالم وحواء ملا حصل علـيهم األكـل وأن العبد خطاء, 



 ٥٤

ًتنفيذا ألمر اخلالفة, لكن خرج إبليس أيضا, فكـان طـرد من الشجرة أخرجهم اهللا من اجلنة إىل األرض,  ً
 إىل لـألرض بـاإليامن, فـأهبط آدمإبليس خروج عن مملكة العبـادة للمـوىل للكفـر, وإخـراج آدم إعـامر 

, هذا ما يسموه رصاع األضداد, أي أن هللا ًجعل كل منهام عدوا آلخرواألرض وأهبط إبليس إىل األرض 
مـن  وعاقبهم فعاقب حـواء بـأن أنزهلـا يف جـدة حكمة عندما جعل آدم خيرج من اجلنة ومعه حواءتعاىل 

وهذه مسافات ثم جعل آدم , وبني املنطقة هذه أرض احلجاز وآدم انزله يف اهلند يف منطقة اسمها رسنديب
يبحث عن حواء من مكان إىل مكان حتى وجدها يف عرفات, هلذا سميت عرفات, عـىل كـل حـال هـذه 

ً قد أحسن إلينا إحسانا عظيام بأن رشفنا هبذا اخللـق وسـجود املالئكـة آلدم ,كلها إشارات تعلمنا أن اهللا ً
ل, فعلينا أن نتفقد هذا املعنى, وننظـر إىل وذريته نالوا نصيب من هذا السجود وهو االعرتاف بالفض** 

 ﴾ولقد رصفنا يف هذا القـرآن للنـاس مـن كـل مثـل﴿: ,ما دعانا إليه موالنا من حسن االتباع, هلذا قال
بعدما تكلم القرآن عن قصة آدم وإبليس وعن القيامة وما حيصل يف هذا العـامل مـن التحـول والتغـري ثـم 

ن نتحبب إىل كتاب اهللا ونستفيد منه ونستأنس ويكون كل واحـد مننـا  عن القرآن ذاته ألجل أ,تكلم اهللا
ملا يفتح هذا القرآن يستشعر أن هذا القرآن أعظم معالج يف هذا الوجود لكل يشء من شؤون احليـاة فـإن 

ًأو مريضا يرفع مرضه بالقرآن أو مغموما يرفع غمه بالقرآن, وألن ًكان اإلنسان مهموما يزيل مهه بالقرآن  ً
رآن ميلء بالعجائب والغرائب والقصص وأنامط وأخبار األمم ميلء باحلكم فام من يشء إال وذكـره اهللا الق

 خياطب الرجال والنـساء ﴾...ولقد رصفنا﴿:  هلذا يقول تعاىل﴾ما فرطنا يف الكتاب من يشء﴿يف القرآن 
ن القـصص واحلكايـات ماذا تريدون ف هذا العامل? اليوم يف زمنكم هذا جتد الرجال والنساء يبحثون عـ

واملسلسالت, ويستفيدوا من هذا ويرتاحون من باب أهنا أعاجيب الناس وأخبـارهم ومـشاكلهم وكثـري 
 أراد أن يميزنا نحن أتباع هذا النبـي ,من اخللق يميل إىل التعرف عىل مشاكل أشباهه وأمثاله, لكن املوىل

نحتـاج إليـه, لكـل مـا مرجعيـة وودسـتور أن كتابنا العظيم القرآن الكريم هو أعظم مرجع , ملسو هيلع هللا ىلصالكريم
 من كل مثل يعني من كل يشء من كل فكرة أو رؤية أو ﴾ولقد رصفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل﴿

خرب أو تاريخ أو حارض أو ماض أو مستقبل, كل هذا موجود يف القـرآن, فهـو مـيلء بـاحلجج واملـواعظ 
 الذي خلق اهللا فيـه عنـرص الطـني واملـاء وخلـق فيـه  فطبيعة اإلنسان﴾ًوكان اإلنسان أكثر يشء جدال﴿

: ,ًعنرص الكسل والدعة والراحة هذا ما يميل إىل الفـضائل كثـريا, وال إىل األخـذ باجلـد والعـزم, قـال
وال ** فيه الدجل واخلـصومة وطبيعتـه ال يرجـع حلـق وال  اإلنسان ﴾ًوكان اإلنسان أكثر يشء جدال﴿

 فمـستو فهـم البـرش وشـواغلهم يف الـدنيا ورغبـاهتم ﴾... رصفناولقد﴿ ,يفهم ما املقصود من قوله
الذاتية ملا هم فيه من انشغال يف أمورهم ال جيعلهم يشعرون أن هذا القرآن يستحق أن نتدبر فيـه ونبحـث 



 ٥٥

 إذن قـال ﴾وقليـل مـن عبـادي الـشكور﴿ ,عن األمثلة والقصص واملواعظ والعرب, قليل كام قال تعاىل
ًر يشء جدل, حيـب االعـرتاض وال يستـسلم وال يـسلم بـسهولة, دائـام يف اعـرتاض موالنا األنسان أكث

, هكذا يقرر املوىل كيف صفات طباعنا البرشية, لكن مـا الـذي يـروض العقـل ,ومعاندة حتى مع احلق
ومـا ﴿: ,, قـالملسو هيلع هللا ىلصوالقلب ويبعد عنا اجلدل? هو اإليامن الكامل بام جاء عن اهللا وبام جاء عن رسول اهللا

اس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلد ويستغفروا رهبـم إال أن تـأتيهم سـنة األولـني أو يـأتيهم العـذاب منع الن
 هذا املعنى العجيب إىل ما يشري إليه موالنا, أن األنبياء يف كل زمن مل يقرصوا منـذ عهـد , الحظوا﴾قبال

ة إال وأرسـل إليهـا رسـول  فام من أمة إال ورشفها ببعثة نبي وما من أمـملسو هيلع هللا ىلصآدم إىل عهد نبينا وحبيبنا حممد
ًخشية من أن يقعوا يف الكفر أو يكونوا وقودا للنار ويموتوا عىل انحراف, والعياذ باهللا, فأقـام اهللا علـيهم 

 ومـا ﴾ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حي عن بينـة﴿احلجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب الساموية 
, سـيدنا لف سنة إال مخسني عـام فـام آمـن معـه إال قليـلمنع الناس لكن الناس امتنعوا, قام سيدنا نوح أ

مـا وجـدنا فيهـا غـري بيـت مـن :  قـالXإبراهيم قادم يدعو إىل اهللا فام آمن معه إال قليـل, سـيدنا لـوط
بيت واحد, بالد كاملة طويلة عريضة فيها عرشات ومئات البرش مل يؤمنوا هبذا النبـي إال بيـت املسلمني, 

فـإذا كـان  كانت والعياذ باهللا قد ماتت عـىل كفـر, Xه خلل, كانت زوجة لوطواحد وعاد هذا البيت في
احلال كذلك ما السبب وما الذي جعل الناس عىل هذه الصفة من االنحراف, وما الذي أوصلهم إىل هذا 

اهلـد **  أي مل يمنعهم من اإليـامن ﴾وما منع الناس أن يؤمنوا﴿: ,أي البعد عن اهللا والطرد عنه, قال
 أي أهنم ال يصدقون, إذا أحـد ﴾إال أن تأتيهم سنة األولني﴿ ويستغفروا رهبم من اآلثام والذنوب من اهللا

أو تأكيد أنه أهلك نوح أخربهم أن اهللا قد أهلك قوم نوح قالوا ال نعلم ذلك, من قال ذلك ال يوجد دليل 
وا كيف أهلـك اهللا أولئـك فلام أهنم يريدون أن يعرفوقومه أو أهلك هود وقومه أو أهلك فرعون وأهله, 

القوم لضلوا يف طغياهنم ويف انحرافهم ألن طبيعة اإلنسان االنحراف واجلدل واخلصومة واللجاج حتـى 
مع األنبياء, فيفوت عليهم اخلري الكثري, وتأيت آيات املوىل ويأيت غضب اهللا عىل بني آدم وهو بعد مل يرجـع 

سنة األولني, وما هي سـنة األولـني? سـنة األولـني هـي , إال أن تأتيهم ,أو يؤمن ومل يعرف حق خالقه
, فام مـن أمـة إال وعـذبت وأهلكـت عنـدما خالفـت أمـر اهللا وتركـت هبا األمماهللا العذاب التي عذب 

 أن هذه األمـة وغـريهم ممـن سـبق ,الواجبات ونفت توحيد اهللا وحاربت أنبياء اهللا فأهلكهم اهللا, فقال
ًاملايض, وهـذا اآلن يف حياتنـا موجـود, اآلن مـثال كثـري مـن املـسلمني أصاهبم اإلحساس بعدم املعرفة ب

بنا يف بالدنـا هـذه كانـت سـيئة, يف بنـات وأوالد لألسف عندما يقال هلم ان العصور املاضية التي مرت 
ورجال مل يعيشوا مرحلة الشيوعية واإلحلاد, يقولون يا ليت لـو ذيـك األيـام ترجـع, كـان الـسكر فيهـا 



 ٥٦

سهل نحصله ما هو كام ذحني الرز غايل واللبن غايل وكل يشء غـايل, لـو كنـا جينـا ذيـك رخيص والرز 
فالـذي يفكـر ببطنـه ال األيام أيام االشرتاكي كان أحسن, ملاذا? ألن الناس ال تفكر بعقوهلا بل ببطوهنـا, 

وفرة ما وراءهـا يعلم إن كان من حيكمه مسلم أو كافر, وال يدري إن يأتيه الرز والسكر أو جيد األرزاق مت
ومـن سـن االخـتالط يف املـدارس ومن الذي أذل دينك وألزم املرأة بـاخلروج ومـن أبـاح رشب اخلمـر 

 ,لـذلك صـار جـزء مـن وأهلك العلامء وأخذ أموال الناس بالباطل? ال حيس الناس وال يعرفوا ما جر
الـذي أود ببالدنـا إىل العلم كشف أسباب التاريخ, البد تعرف الناس ماذا جر قبل مخسني عـام, مـا 

ما الذي أصاب اليمن وغريها باخلراب, إذا اهلالك ملاذا ال نجد العلم والعلامء ما الذي أد بنا إىل اجلهل, 
عنـدما مل يعرفـوا أخبـار األوائـل ومل عرفنا دراسة التاريخ كام يقول القرآن هكذا, يقول أن هؤالء األمـم 

 دنياهم, فطغوا وبغوا حتى يأتيهم نفـس العـذاب الـذي حـل يدرسوا ما جر فيمن سبق ظنوا أن الدنيا
نسأل اهللا لنا ولكم احلفظ والسالمة ومعرفة باألوائل, حتى يأتيهم غضب اهللا كام غضب اهللا عىل األوائل, 

هـؤالء منتظـرين أن تـأتيهم سـنة األولـني مـن : ً مبينا خرب أولئك فقـال,يقولرشف اإلسالم والدين, 
ً أي يأتيهم واضحا وعيانا ومقابلـة ألهنـم ال حيـسوا, حتـى ﴾ًتيهم العذاب قبالأو يأ﴿العذاب والغضب  ً

 أرسل اهللا هلم املطر, شافوا املطر هكذا شافوا السحب فرحوا كلهـم خرجـوا  ملا آذوه وأتعبوهXقوم عاد
بل هو قال ًمنتظرين املطر والسيل, فلام رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا من األودية 

ريح فيها عذاب أليم تدمر كل يشء بأمر رهبا, فأصبحوا ال تر إال مساكنهم, ملاذا? ألهنم كفـرة, كفـروا 
باهللا فأجر اهللا هلم سحب سوداء ظنوها مطر, فخرجوا فرحانني هبا فإذا هبا العذاب, نسأل اهللا السالمة, 

قبل الذي يأيت مقابلة مـن املـوىل, نـسأل فالعذاب الهكذا كان القوم عىل هذه الصفة من اجلهل واجلهالة, 
ومن عذابه ويرعانا بام رعا بـه خـواص اهللا حيفظنا وحيفظكم وحيفظ بالدنا وبالد املسلمني من غضب اهللا 

ومـا كـان اهللا ﴿: العباد, فمن فضل اهللا علينا أمة حممد أن اهللا قد رفع عنا العذاب الظاهر لنبينا حممد, قـال
تعـاىل أن يغفـر لنـا الـذنوب كلهـا , نسأل اهللا ﴾ن اهللا ليعذهبم وهم يستغفرونليعذهبم وأنت فيهم وما كا

 ملسو هيلع هللا ىلصويسرت العيوب كلها ويصلح الشؤون كلها ويـدخلنا يف بركـة هـذا احلبيـب األكـرم والنبـي األفخـم
 هكذا خيربنا موالنـا وظيفـة ﴾هزوا... وما نرسل املرسلني إال مبرشين ومنذرين﴿: وبقيت لنا آية واحدة

 والرسل, قال ما نرسلهم إال بشارة ونذارة, بشارة للمؤمنني ونـذارة للكـافرين, ثـم يـأيت الكفـار األنبياء
وجيـادل الـذين ﴿بجهلهم وقلة أدهبم وجرأهتم عىل اهللا فيجادلون أهل اإليامن وجيادلون األنبياء بالباطـل 

دلون أهـل اإليـامن, وقـد  كام تسمعون اآلن يف حياتكم يأيت الكفار جيا﴾كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق
ضعف املسلمون, ما ترون اآلن ما يدور يف فلسطني وبعض بالد املسلمني من األذ وانتهـاك احلرمـات, 



 ٥٧

نسأل اهللا احلفظ والـسالمة, وهـذا سـببه هذا كله داللة أن الكفار يريدون أن حيقوا الباطل ويبطلوا احلق, 
 كيف احلق ﴾ين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلقوجيادل الذ﴿: ,, قالضعف املسلمني واستتباع الكفار

يصبح داحض والباطل منترص? لكن سببه حب الدنيا, اليوم يف زمـنكم هـذا وعـرصكم بلـدان مـسلمة 
وزعامء مسلمني لألسف يذهبون إىل بلدان الغرب ويوقعون عىل حقوق املرأة عىل مقتىض ما يريد الكافر, 

هـذه حقـوق املـرأة? بـل هـذه تحدة وفرنسا وبريطانيـا وأمريكـا? من أين تأيت حقوق املرأة, من األمم امل
حقوق الكفرة والسفهاء, أما حقوق املرأة فام تأيت إال من القرآن والسنة, والعجيب يف عـرصكم وزمـنكم 
هذا أن مسلمني وزعامء مسلمني يوقعون مع الكفار والغربيني كي يطبقوا يف عامل املـسلمني حقـوق املـرأة 

ريده الكفار, نسأل اهللا احلفظ والسالمة مما حل بأمة ال إله إال اهللا, هلذا قال موالنا واختذوا عىل مقتىض ما ي
آيايت وما أنذروا هزوا, كيف القرآن يقدم لنا يف حقوقنا ويقول قل للمـؤمنني يغـضوامن أبـصارهم? قـل 

, القـرآن مـآلن بيبهنيا أهيا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جال: للمؤمنات
بنظام املرأة وأخالقها وسلوكها, عاد نحن حمتاجني لدستور الغربيني والرشقيني ألجـل يعلمونـا والعيـاذ 
باهللا اجلرأة واالختالط وقلة األدب ويسموهنا حقوق اإلنسان أو حقوق املـرأة, قـال موالنـا يف املـسلمني 

صاروا هيزأون بـاهللا ورسـول اهللا وبالـدين مـن أجـل  ﴾واختذوا آيايت وما أنذروا هزوا﴿: وغري املسلمني
 .املصالح والبطون والعيش يف هذه الدنيا والتمتع باملتع احلرام والشبه والعياذ باهللا

ويرعانا وإياكم بام رعـى بـه خـواص عبـاده الـصاحلني,  أن حيفظنا وإياكم وحيفظ بالدنا ,أسأل اهللا
النا وأفعالنا وحارضنا ومـستقبلنا, اللهـم علمنـا مـن هـذا اللهم علمنا من كتابك ما يصلح به حالنا وأقو

القرآن وذكرنا منه ما نسيناه, وعلمنا منه ما جهلناه, واجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطـراف النهـار, اللهـم 
بارك لنا يف هذا الشهر املبارك واجعلنا فيه ممن أحسن العالقة بك, واغفر اللهم لنـا فيـه الـذنوب واسـرت 

ًوامنحنا نصيبا من التوبة واألوبة والرجوع واخلدمة لك ولنبيك ورسولك ظاهرا وباطنا, وصـىل العيوب  ً ً
 .اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني

LRSLBSLRS 
تابـه  يف ك,احلمد هللا رب العاملني, سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلـيم احلكـيم, قـال

والكلـامت مـن سـورة اآليـات  هـذه ﴾موعـدا...ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها﴿: العزيز
 جعل هذا ,وأن اهللالكهف وقد سبقت قبلها اآليات من ذات السورة تطرح لنا وظيفة األنبياء والرسل, 
وبطبيعـة حـال  البرش, الوجود حمكوم بالرساالت, فال تأيت أمة إال ويرسل اهللا إليها مبرشين ومنذرين من

 وحياولون دحض احلق بام يأتينا بـه مـن األكاذيـب ,ًالكفار دائام جيادلون بالباطل ويردون دعوات احلق



 ٥٨

وهذه الصفة بـرزت يف كـل ًواألضاليل, ويتخذون آيات اهللا وما أنزله اهللا هزوا وسخرية يسخرون منها, 
ومن أظلم ممن ذكـر بآيـات ﴿وهلذا قال يف كتابه  يغضب ويغار عىل دينه, ,الكفار عىل ممر العصور, واهللا

 أي ليس أحد يف هذا الوجود وصل إىل أعىل درجة من حـق الظلـم لنفـسه مـن حـق ﴾ربه فأعرض عنها
الظلم لغريه ممن ذكر بآيات ربه أو ممن بلغت إليه رسالة األنبياء ووكلـت إليـه دعـوة الرسـل ووعظـه اهللا 

طعة بالرساالت لكنه تعامى عن احلق وتناسى احلجج ومل يلقـي هلـا تعاىل باآليات وأقام عليه احلجج السا
ًيف حياته باال وأعرض عنها, فقد وصل هذا اإلنسان سواء كان رجال أو امرأة أو حاكام أو عاملـا أو مـتعلام  ًً ً ً
ًأو أي إنسان يف هذا الوجود فردا أو مجاعة أو أمة أو غري ذلـك, فكـل مـن أنـذر بآيـات اهللا وبلغـت إليـه 

ساالت اهللا وبلغه خرب النبوة لألنبياء ثم أعرض وكذب ورد هذا البيان اإلهلي فقد بلغ أعـىل درجـة مـن ر
وبطبيعة حال الظامل الذي يعرض عن آيات املوىل ويأبى ما يريـده اهللا يف هـذا درجات الظلم والعياذ باهللا, 

األنبيـاء **  القـرآن عـىل الوجود كام حصل يف عهد فرعون والنمـرود واألقـوام الـذين وصـفهم اهللا يف
فكذبوا بالرساالت وآذوا األنبياء وأعرضوا عن ذكر اهللا, قال املوىل أن هؤالء مما فعلوه من هـذه األفعـال 

 وهـذا النـسيان بطبيعـة حـال الظـامل والطـاغي الـذي ﴾ونيس ما قدمت يداه﴿قد نسوا ما قدمت أيدهيم 
 وينـساها ألنـه ال خيـاف اهللا وال ر يف نتائجها وعواقبهايرتكب األفعال القبيحة واألعامل الشنيعة ومل يتفك

يفكر يف اآلخرة وال يؤمن بام جاء عن اهللا, أمـا الرجـل املـؤمن واملـراة املؤمنـة فهـي بعـد أن آمنـت بـاهللا 
ًوتذكرت بآيات املوىل الشك أهنا ستقبل عىل اهللا وتتفكر يف عملها وهو الرجل أيضا يف عمله ويتـذكر مـا 

طأ فيبكي عليه ويستغفر ويتذكر مـا عملـه مـن العمـل الـصالح فيفـرح ويرجـو مـن اهللا وقع منه من اخل
الثواب, هذا يبني لنا الفرق بني املسلم والكافر, وبني الطائع والعايص الذي ظلم نفسه بالنسيان بـام فعـل 

 النتيجـة? ما هـذهونسيان وعيد اهللا وأعرض عن اهللا وعن ذكر ربه, هذا تكون له نتيجة خطرية يف حياته, 
 بسبب الكفر واملعصية واإلعراض وضع اهللا عـىل قلـب ﴾إنا جعلنا عىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه﴿: ,قال

 يف سورة ,املعرض والعايص والكافر غطاء وغشاء, هذا ال ير بالعني لكن من خالل السلوك, فقد قال
أي أنـه جـاء وحـصل غطـاء :  فقلوه كال بـل ران﴾كال بل ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبون﴿: املطففني

فيكسو القلب وال خيـشع هللا وال يتـذكر وال خيـاف مـن وغشاء عىل القلوب يسمى الران بسبب املعصية, 
ربه, وسبب ذلك اإلعراض والنسيان عام دعا اهللا إليه والكفار بآيات اهللا, إنا جعلنا عىل قلوهبم أكنـة, ألن 

لذلك ملا كان هناك إعراض مـن بعـض الرجـال لكل يشء سبب ولكل فعل رد فعل ولكل سبب نتيجة, 
والنساء عن اهللا سبب هذا اإلعراض يف نفوسهم وقلوهبم هذا الران واالسوداد والغشاوة, كمثل ما ترون 
ًإذا ترك اإلنسان مثال الرساج كثري اإلضاءة الذي يشتغل بالكاز أو يشء آخر, إذا ترك هكذا يشتعل يعمل 
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لم من كثرة ما خيرج منها من آثار الدخان, وهذا يشبه قلب اإلنسان ملا عىل الزجاجة مادة تكثف بحيث تظ
يكثر من الظلم ويعرض عن اهللا ويرتكب املعايص وال يتوب وال يرجع يتكثـف عـىل زجاجـة قلبـه هـذا 
الران فيسود والعياذ باهللا, فيكون نتيجة ذلك حصول ما سامه القرآن باألكنـة, مجـع كنـان, وهـو الغطـاء, 

 والعقل والوعي وبعد هذا يكون عىل قلوهبم أكنة أن يفقهـوه, فـال يفهـم القـرآن وال يعـي يغطي القلب
والعيـاذ بـاهللا نتيجـة  يف الرتغيـب والرتهيـب والتخويـف ,العربة فيه وال يدرك ما املقـصود مـن قولـه

 بـه,  أي يعلمـوه ويعملـوا﴾إنا جعلنا عىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه﴿قال ,اإلعراض ونتيجة عدم ذكر اهللا
ً واصفا هؤالء الكفار وأهل املعصية الذين ال ,ثم قالألن الفقه أن يكون اإلنسان ملم ومتفهم ملراد اهللا, 

الصمم, والـصمم إن اهللا تعاىل جيعل عىل قلوهبم أكنة أي أغطية وعىل آذاهنم وقر, والوقر هو : يتوبون قال
عل عىل آذاهنم صمم معنوي, ما هو أنـه مـا املعروف عندنا يقولون فالن أصور, ما يسمع, واملقصود به جي

يسمع بمعنى أن أذنه ال تسمع, من حيث الصوت تسمعه, لكن جعل اهللا يف هذه اآلذان صـمم معنـوي, 
يعني ما يوجد عندهم سامع تفهم وانتفاع, وال يسمعون القرآن سـامع تفهـم وال يفهمونـه لالنتفـاع, بـل 

ببه الـوقر الـذي حيـصل عـىل اآلذان, واألكنـة التـي فهذا سيسمعون كقراءة وعبارات وقصص وأخبار, 
وجتعل عىل القلوب, وكام سمعتم أن األكنة أي األغطيـة واألغـشية والـوقر أي الـصمم املعنـوي حتصل 

الذي يكون يف أذن وقلب الكافر أو املعرض عن اهللا سببه االستمرار والعيـاذ بـاهللا يف املعـايص واإلنكـار 
 لو بلغـتهم خـرب الرسـالة وأنـذرهتم بـاآلخرة ﴾وإن تدعهم إىل اهلد﴿: بيهً خماطبا لن,وعدم التوبة قال

 بعـد أن صـار القلـب فيـه هـذا الغـشاء ﴾فلن هيتدوا إذن أبدا﴿وخوفتهم بالنار وعرفتهم خطر العذاب 
 خـتم اهللا عـىل ﴿ويصبح السمع عليه الصمم املعنوي واخلتم كام سامه املـوىل يف بعـض اآليـات األخـر

 فإذا جاء هذا اخلتم واحلاجز الذي حيجز بني اإلنـسان واإلدراك واإلنابـة والتوبـة ﴾معهمقلوهبم وعىل س
إذا حصل هذا حتى لو علمته أو خوفته أو دعوته إىل اهللا فقد انمسخ وذهبت عنه وسائل وأسباب اهلداية, 

لـو علمـتهم  أي أنت يا حممد هؤالء الذين أصيبوا باألكنة والوقر حتى ﴾وإن تدعهم إىل اهلد﴿: ,قال
 يف مكة, مع املرشكني من ملسو هيلع هللا ىلصًوقرأت عليهم القرآن فلن هيتدوا إذن أبدا, وهذا واضح فيام كان يفعله النبي

 ملسو هيلع هللا ىلصقريش, وما كان يفعله يف املدينة مع املنافقني واليهود الذين يسمعون القرآن ويعرفـون شـخص النبـي
سنة الـرشيفة, لكـن كـانوا يقابلوهنـا ويعلمون صدقه ويستمعون إىل ما يرد عىل لسانه من كتـاب اهللا والـ

بـالوقر عـىل أسـامعهم وخـتم عـىل باإلعراض واإلنكار أصاهبم اهللا هبذه الغشاوة عىل قلوهبم وأصـاهبم 
عقوهلم فصارت عىل هذه الصفة من اإلنكار األبدي وحرمهم اهللا من بركـة اإليـامن وحـرمهم مـن بركـة 

بئس املصري, ثم بعد أن أخرب املـوىل عـن هـذا احلـال الـذي ًاالستجابة وكانوا وقودا والعياذ باهللا جلهنم و
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يصيب به هؤالء الفجرة املنحرفني سواء كانوا مـن الكفـار قـريش أو اليهـود أو النـصار أو العـرب أو 
:  بركـة هـذه الـدعوة والعطـاء اإلهلـي لألمـم فقـال,رجاهلم أو نسائهم أو حكامهم أو شعوهبم بني اهللا

 يتجاوز حتى عن ,فهو غفور ورحيم, اهللافاملوىل من صفاته املغفرة والرمحة  ﴾وربك الغفور ذو الرمحة﴿
الكفار يف دنياهم, وإال عىل ما يفعلون وما خيالفون وما يعملون من األعامل املنكرة كان األوىل أن هيلكهم 

 يف بعـض  وكـام وردملسو هيلع هللا ىلص, وأن ينزل عليهم العذاب يف الساعة, هلذا جاء أحد الكفار إىل النبـياهللا يف احلال
, وبعـدها قـال ,ٍهل ربك من حديـد أم خـشب أم طـني? هـذا حتـد هللا: ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللاآليات أنه قال 

إن كان هذا هو احلق من عند اهللا الذي جاء عىل يدك أنت فأنزل علينا حجارة من الـسامء, هكـذا : قائلهم
ينزل علينا حجـارة مـن وقال لو كانت هذه الرسالة التي جاءت عىل يد حممد صدق فقال ريب حتد ربه, 

وما كان اهللا ليعـذهبم وأنـت ﴿: ,السامء, لكن اهللا تعاىل قادر عىل أن ينزل عليهم احلجارة وهيلكهم, قال
ومـا ﴿ ما ينزل العذاب وفيهم رجل صالح, ولكن يؤخرهم ويؤخر الناس ويف اآلية نفـسها ,اهللا ﴾فيهم

من يستغفر وشخص رسول اهللا يف الناس فـإن اهللا فام دام يف املسلمني , ﴾كان اهللا ليعذهبم وهم يستغفرون
حيفظ به األمم والزمن الذي يكون فيه من العذاب, وإال فاحلقيقة أن هؤالء املرشكني بعد أن أظهر اهللا لـه 

أي  ﴾وربك الغفور ذو الرمحـة﴿اآليات البينات ليس هلم بقاء يف احلياة إال اهلالك, لكن اهللا غفور رحيم, 
الرمحة بالعباد مع تقصريهم وعصياهنم, انظروا اآلن يف بالد اهللا ترون يف بعض البالد واسع املغفرة عظيم 

أو بعض بالد املسلمني التي يرتكـب فيهـا الكفـار واليهـود األذ للمـسلمني وانتهـاك التي فيها الكفار 
ف يمـيل اهللا هلـم,  ما هيلكهم? يف هذه احلالة يرينا املوىل كيـ,األعراض والقتل, ما هذا احلال? ملاذا املوىل

 قادر عىل أن يعجل عذاهبم, لكنه كتب عىل نفسه الرمحة وجعل لكـل يشء أجـل وجعـل كـل مـا ,وأنه
لو يؤاخذهم ﴿يوم القيامة, فقال يفعله اإلنسان حمسوب عليهم, وجعل بعد ذلك النكال األعظم واألكرب 

 أي ألرسع ﴾ّجـل هلـم العـذابلع﴿ لو أن اهللا ليس بغفور ورحيم ويؤاخذ برسعة عن العمل ﴾بام كسبوا
 ,وسيعاقبهم عىل معاصيهم وإجرامهم ولكـن اهللاعليهم بالعذاب وأنزله عليهم واملوىل ال يعجزه يشء, 

من صفاته الرمحة حتى يف العايص, فيؤخر عذابه ألجل يستكمل ما له يف احلياة الدنيا مـن كتـاب وأجـل, 
ربـام يـود الـذين ﴿ هيمل, هلذا قـال يف اآليـة الثانيـة وهي سنة احلق يف الوجود, كام يقال أن اهللا يمهل وال

 فعرفنا أن تأخري العقوبة ﴾ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون. كفروا لو كانوا مسلمني
ًعىل الكفار وما يعطيهم اهللا من سعة املال والقوة ليس فرحا هبم أو استحسانا حلاهلم, لكن املوىل قد جعـل  ً

وكتاب, وجعل عامل العقوبة يكون يف اآلخـرة, وقـد يعجـل بعـض العقوبـات يف الـدنيا لكل يشء أجل 
 أي ألرسع ﴾العـذاب... وربك الغفور ذو الرمحـة﴿ ,ًللعايص وللكافر أيضا ألسباب هو أعلم هبا, قال
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 قد جعل يف هذا العامل وللبرشية كلهـا إنـسها وجنهـا يـوم , املقصود أن اهللا﴾موئال... بل هلم موعد﴿به 
ًآخر وجعل يوم القيامة موعدا للحساب وللعقوبة وللثواب وارتفاع الدرجات واملراتب وللقصاص كـام 

 إذا بعث العباد يوم القيامة يف املحرش األكرب أول ما ,َّورد يف تفسري بعض اآليات يف سورة عم قال أن اهللا
اجللحاء التي ليست فيهـا قـرون, يبدأ فصل القصاص بني البهائم فيؤتى بالشاة اجللحاء والقرناء, والشاة 

إن اهللا «: التي مل يأيت هبا قرون بأن الشاة ذات القرون قد نطحتها يف الـدنيا, قـال يف التفـسريفتشتكي هذه 
 يقول للشاة التي ليست هلا قرون يضع هلا قرون من النار, فيقول انطحـي هـذه »يقول أنا أحكم احلاكمني

ثم يقول كونوا تراب أو كوين تراب, فتصبح تراب, يوم يقول الكافر الشاة كام نطحتك يف الدنيا فتنطحها 
ًيا ليتني كنت ترابا, فهذا املقصود به أن اآلخرة كل يشء يؤجل إليها سواء كان بالنسبة ملا يفعلـه اإلنـسان 

ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلـم نفـس ﴿من معاصيه وكفره وظلمه لنفسه وللناس فقال اهللا 
يف هـذا بالنـسبة لنـا كمـسلمني , ولعـل ﴾ًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسـبنيشيئ

رمحة, ألن اإلنسان تقع منه املعصية واالنحراف واخلطأ فإذا تـاب تـاب اهللا عليـه, وإن رجـع وصـدق يف 
عصية والعتو والنفـور حتـى رجوعه غفر اهللا له, وأما الكافر يميل اهللا له ويزيده من النعم حتى يزداد يف امل

إىل القـرب يستويف أجله, فإذا جاء وقت األجل أظهر اهللا معاين العذاب والعقاب من عند املوت إىل الربزخ 
 .إىل ما بعد ذلك إىل يوم احلرش والنرش ثم بعد ذلك يكون والعياذ باهللا املصري األبدي إىل النار

رمحـة واملغفـرة تأجيـل العـذاب حتـى عـىل غـري  غفور رحيم ومـن معـاين ال,فمن هنا نعلم أن اهللا
ملا يأخر عذاهبم وقد ورد يف بعض الروايات عن هذا املعنى أن رجلـني أحـدهم مـسلم واآلخـر املسلمني 

كافر كانا يف بلدة من البالد, حرضمها املوت, فالرجل املؤمن حرضه املوت والكافر كذلك, فتمنى الكافر 
هاتوا يل سمك أريد أن آكل سمكة عند موته وهـو حيتـرض, فـذهبوا عند موته سمكة, كان يقول ألوالده 

إىل البحر فوجدوا السمكة عادها خرجت طرية من البحر, فأخذوها وطبخوها وأكلها ذلك الكافر حتى 
شبع ثم مات, ويف نفس الوقت واللحظة كان الرجل املسلم يف بيته حيترض املؤمن حيترض, فتمنى يشء من 

ار إىل أوالده أن يأتوا إليه بالزيت وكان يف البيت موجود, فقامـت زوجتـه أو أهلـه الزيت أو الدهن, فأش
فبعث اهللا الفأرة فجاءت إىل زجاجة الزيت فرمتها عىل األرض وانكرست فامت الرجل املـؤمن ومل يـذق 

 يا رب هذا عبدك املؤمن الـذي يعبـدك: بعد هذا الزيت الذي يتمناه عند املوت, فضجت املالئكة وقالت
ويعمل العمل الصالح متنى أن يأخذ جرعة من الزيت عند موته فحركت الفـأرة لتكـرس زجاجـة الزيـت 
ليموت الرجل ويف قلبه حرسة أنه مل ينل ما متناه, وذاك عبدك الكافر الفاجر متنى سمكة فـأمرت املالئكـة 

ًوياكله ويموت هنيئا أن حيركوا البحر حتى يأيت السمك إىل قرب الساحل فيصاد فيجده الرجل فيطبخ له 



 ٦٢

انظروا ماذا أعددت لعبـدي : انظروا يا عبادي: ,شبع, كيف ذاك? تعطي الكافر وال تعطي املؤمن? قال
املؤمن هبذه احلرسة التي اكتسبها يوم مل جيد ما متناه, فإن هذا العبد يريد اهللا أن يرفعه درجـات يف اجلنـة ال 

انظـروا كـم لعبـدي الـصالح مـن : , قاله اجلرعة من الزيتيصل إليها إال هبذه احلرسة فلم يعطه اهللا هذ
مراتب يف اجلنة بعد أن مات ويف قلبه حرسة عىل يشء مل حيصله, وأما هذا الكافر فإن له حسنات يف الـدنيا 

إن هذا العبد الكافر له حسنات يف الدنيا, وال أريد أن : يعمل عمل طيب مع الناس وهو كافر, فقال املوىل
ًإىل اآلخرة وعندي له يشء, لكني أعطيته ما متنـاه حتـى ال يـأيت إيل إال وقـد صـار مـؤهال يموت وينتقل 

 . جلهنم, فانظروا كم له يف جهنم من الدركات والعذاب بعد أن استوىف ما له
عليـه أن هذا يعلمنا أن اهللا أعلم بالعباد, فقد يتعب املؤمن وقد يصري املؤمن يف فقر وجـوع وضـنك, 

 ويفرح به وكذلك قد يعطي اهللا الكافر والفاسق وكل يشء من عنده وهو الذي حياسـب يرىض بقضاء اهللا
 أي الكفـار ﴾لو يؤاخـذهم بـام كـسبوا﴿: ,فيمنع هذا ويعطي هذا وما يشء مثل الرضا, هلذا قالالعباد 

 ما يف مهـرب فكيـف بـايروحوا النـاس أو ﴾ًل هلم العذاب بل هلم موعد لن جيدوا من دونه موئالّلعج﴿
ذهبوا? هل يستطيع أحد أن خيبئ نفسه يف مكان كيال خيرج يوم احلرش والنـرش? هـل تـستطيع امـرأة أن ي

 ال ﴾لن جيدوا من دونه موئال﴿? ال يقدر أحد أن يذهب إىل مكان, تذهب إىل مكان آخر وهترب عن رهبا
عباد كلهم, حتى ورد يف فلهذا جيمع ال, مكان آخر فيه ملجأ وال منجى, ال ملجأ وال منجى من اهللا إال إليه

ًاحلديث أن رجال من بني إرسائيل كان مسلام ولكنه عليه ذنوب كثرية, فامذا فعـل? قـال ألوالده إذا أنـا : ً
مت وجاءين املوت فأحرقوا جسمي, ثم امجعوا الرماد وذروه يف يوم ريح شـديدة حتـى يتفـرق يف الـدنيا 

عذبه فقال فعل هذا العمل, فنفذ أوالده وصيته مـع أن والوجود, ملاذا? قالوا ألنه كان خايف من ربه أن ي
الوصية ال تنفذ, لو واحد وىص أن حيرق ال تنفذ وصيته ألن الوصية ينبغي أن تكون مرتبطة بالـرشع ** 

والرشع ال جييز احلرق بل الدفن لكن هؤالء يف بني إرسائيل نفذوا وصيته وحرقوه ومجعوا الرمـاد وذروه 
وقفت الريح, قـال  قال للريح قفي, ,تفرق يف كل مكان ورد يف احلديث أن اهللايف يوم ريح شديدة حتى 

مل فعلـت هكـذا, : يا عبدي: ألجزاء اجلسم اجتمعي, فاجتمعت كل أجزاء اجلسم وذراته, فقال له موالنا
: هـل اسـتغفرتني? قـال: قال. ًيا رب خوفا من غضبك وعقابك: وأمرت بحرقك وذرك يف الريح? قال

 كتـب ,ما دمت استغفرتني قد غفرت لك بعد فعلك هذا, فهذا يعلمنا أن اهللا. د غفرت لكق: قال. نعم
الرمحة عىل نفسه للعباد ولكن ليس املقصود بالرمحة أن اإلنسان يستمر يف التجاوز واإلعـراض والكـسب 

خـرة, إنـام قـد اخلطأ هذا بالنسبة للمؤمن واملسلم, أما بالنسبة للكافر فاألمر واضح أنه ما لـه رمحـة يف اآل
حيصل عىل يشء يف الدنيا مما يسهل له أمر معيشته وحياته أو قضاء احلاجات أو غري ذلك, فاآلخرة ما فيها 
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يـا معـرش اجلـن ﴿: ,ملجأ وال مهرب وال أحد يقدر هيربوه بعيد من موقع العذاب أو جيـد منفـذ, قـال
أن اهللا جيمـع كـل أهـل الـساموات  بعض أهل العلم فرسها ب﴾بسلطان.. واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا

يقول حد يقدر هيرب? ال أحد, مالنا يدورو عىل أهل األرض سبع حلقات, ثم جيري العقاب واحلساب, 
والتـذكر هلـذا األمـر, حتـى من ملجأ وال منجى من اهللا إال إليه, هلذا وجب االعتبـار واالدكـار والتوبـة 

:  عـن األمـم الـسابقةملسو هيلع هللا ىلصً خماطبـا نبينـا حممـد,قـال, ثـم ,يموت وهو عىل توبة وجيد له مكانة عند ربه
 واحد ملا يتفكر يف الزمن املايض أو الـزمن القريـب مننـا, عنـدنا يف ﴾وتلك القر أهلكناهم ملا ظلموا﴿

.. بلدنا هذه كم أناس ظلمت, وفعلت الرش, وقتلت, وحكمت, وأخذت أموال النـاس بالباطـل, ذهبـو
 فالـذي ﴾ القر أهلكناهم ملا ظلموا وجعلنـا ملهلكـم موعـداوتلك﴿انظروا كيف الظلم ال يبقي يشء, 

لكن من املحـرك? بني العباد بأيدي العباد, يرسل املواعيد للهالك ليس العباد بل اهللا, لكن قد يأيت اهلالك 
, هو اهللا, من املسبب? هو اهللا, فام مـن ظـامل إال وقـصمه اهللا, ومـا مـن متجـاوز عـىل اهللا إال وأهلكـه اهللا

أين ذهبـوا? كلهـم شعيب قوم صالح وقوم  إذا نظرنا يف القرآن بام أخرب عن قوم لوط و﴾القروتلك ﴿
 **كالم ** ملا أهلكوا وأبيدوا عن األرض وأهلكهم اهللا يف ظروف خطرية 

النصيحة مرشوطة باحلكم واملوعظة احلسنة ألجل نتحبب إىل الدين ونحبب أنفـسنا إىل االتبـاع ** 
ا وأهل أوطاننا إىل السلوك هكذا يكون وتكون النصيحة, حتـى مـع العـصاة, اهللا ونحبب نساءنا وأوالدن

كيـف نعمـل معـه? تشغله بليلـه وهنـاره, والعياذ باهللا تعاىل كتب املعصية عىل البعض, فصارت املعصية 
 وهـو صـاحب \هكذا نحتقره? ال, بل ندعوه إىل اهللا باللطف واحلسنى, قيل أن سيدنا اإلمام أبو حنيفـة

مـع , لكن عرف كيف ينصح الناس, قالوا كان له جار يرضب العود ويغني, إذا جـاء أبـو حنيفـة بمذه
يا شيخنا هـذا الرجـال : الطاولة بايدرس قام هو شل العود خيزهيم خز ويرضب بالعود, قالوا له الطلبة

 ال تـأذوه, هذا جارنا ولـه حـق علينـا: جارك ما يستحي إذا جينا نتعلم هو يرضب بحقه العود هذا? قال
أين هو معاد نسمعه : واستمر عىل هذه احلال حتى أراد اهللا يوم من األيام معاد له صوت, فسأل أبو حنيفة

وذهـب بنفـسه إىل . وجبـت الـشفاعة: قد سجنوه بعد ما حصلوه سكران, قال أبو حنيفة: يغني, قالوا له
فجاء لسجن, وقال له خذه معك, احلاكم وقال له هذا جاري أشفع فيه أخرجه من السجن, فأخرجه من ا

** أضـاعوين «ونـسمعك تقـول يف األغنيـة ًبالرجل هذا يف الطريق يقول له يا فـالن كنـت دائـام تغنـي 
 أترانا أضعناك? قال ال يا أبا حنيفـة جـزاك اهللا خـري, وبـسبب هـذا »**أضاعوا بيوم كرهية وسداد رأي

و حنيفة, ملاذا? ألنه ما صاح فوقه وال آذاه, لكن األدب واخللق مع العايص هذا الرجل صار من تالميذ أب
عـن اللطـف استجلبه باللطف وإذا الناس حصلوا اللطف بايرجعوا للدين, املهم ال تكون شـدة خمرجـة 
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واألدب مع أمة حممد, فالعايص يعيص بأمر اهللا والطائع يطيع بأمر اهللا وكلنا حتت أمـره وقـضائه وقـدره, 
 يف طاعته, ومن عـىص فلريجـوا مـن اهللا أن يتـوب عليـه ويرمحـه, وهكـذا فمن أطاع اهللا عليه أن يتأدب

 .قناة االتباع كام سمعتم يف كتاب اهللا مما صار يف األمم السابقة واألمم الالحقةتستقيم 
اللهـم ** ويعلمنا التأويل ويسلك بنا خري الـسبيل ويـدخلنا مـع نسأل اهللا تعاىل أن يفقهنا يف الدين 

والنيـات واآلمـال احلارضات برمحة من عندك يظهر أثرها عىل األقـوال واألفعـال وواحلارضين وارمحنا 
ًواصلح البالد والعباد وارفع ما حل هبذه األمة من البالد واحلروب والفتن واإلحن ظاهرا وباطنا, وصىل  ً

 .اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني برس أرسار الفاحتة إىل حرضة النبي
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وإذ قــال موســى لفتــاه ال أبــرح حتــى أبلــغ جممــع البحــرين أو أمــيض ﴿: هللا يف كتابــه العزيــزقــال ا
 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم, هذه اآليات مـن سـياق سـورة ﴾ًعلام...ًحقبا

 إليهـا تـشري ويف هذه اآليات التي استمعناو سبقت معنا اآليات األوىل التي قد مر معنا رشحها, الكهف, 
إىل مسألة القصة يف القرآن وأن للقصة يف القرآن مكانة عظيمة وخاصـة أن القـرآن قـد اعتنـى بالقـصص 
ًاملتعلقة بالصاحلني واألنبياء واألولياء كام أيضا اعتنى بالقصص التي خترب عن أخبار املنحـرفني واملرتـدين 

وكل من أولئك الفـريقني بـني القـرآن وكذلك األمم التي سلكت طريق الطواغيت والكفر واالنحراف 
والقصة هلا موقع عظيم يف نفوس الناس, فاإلنسان يميل إىل القصص ويفـرح هبـا حاهلم ورشح هنايتهم, 

, والقـصة جنـد مـن ملسو هيلع هللا ىلصويرتاح إليها, وهلذا أفضل القصص ما جاء يف كتاب اهللا أو عىل لسان رسـول اهللا
ً ذهن السامع فتحدث عنده تأثرا بمجريـات األحـوال جنود اهللا, وعبارة عن وسيلة تعبري وخرب تصل إىل

وما يدور يف أخبارهم وأحواهلم وأعامهلـم وصـفاهتم ومـا مـنحهم عند املاضني وجمريات أحوال األنبياء 
 من العلم والصرب وكل هذا فيه أسوة وقدوة وتعلم لتستفيد املرأة والرجل أن من سـبق مـن األمـم ,اهللا

ر عليهم املحن واملصاعب فكيـف يعـاجلون األمـور ويتلقـون القـضاء والقـدر والعلامء واألنبياء كانوا مت
 هو أول أنبياء بني إرسائيل, وقد أنزل X التوفيق, فهذا سيدنا موسى,بنفس راضية وكيف يمنحهم اهللا

 كام هو معروف يف بداية حكايتـه وقـصته نـشأ وتربـى يف بيـت Xاهللا عليه التوراة األلواح, وكان موسى
 من قبل والدته وبعد والدتـه وسـتأيت معنـا Xجريت يف كتب السرية والرتاجم أخبار موسىفرعون, وأ

 إىل بنـي إرسائيـل بـالتوراة والعلـم , يف السور القادمة, فسيدنا موسـى بعثـه اهللا,يف كثري من آيات اهللا
فراعنـة يف  كان هنـاك عـرص الXكام بعثه إىل أهل زمنه وعرصه ألن الفرتة التي بعث فيها موسىواهلداية 

ًمرص, وكان عرص استبداد وظلم, ويف نفس الوقت كان عرصا من العصور التي أبرز فيها حكامها نصيب 
من احلضارة ومظاهر احلياة والتخطيط الزراعي وغريها مما كان يف ذلك العرص, لكن كان هـذا التخطـيط 

ن رجـل كـافر طـاغي وكان ملكهم فرعوالزراعي والتحول احلضاري ليس عىل أساس رشعي أو ديني, 
وجـرت يف  حالـه, ,بلغ به الكفر والطغيان أن يدعي الربوبية واأللوهية والعياذ بـاهللا, وقـد وصـف اهللا

اآليات الكريمة أخبار كثرية عن هذا الرجل الظامل حتى أهلكـه اهللا وأخـرج موسـى وقومـه إىل صـحراء 
ذا املوقـع مـن صـحراء سـيناء جـاءت سيناء ونجاهم اهللا منه, ويف مرة من املرات وموسى مع قومه يف هـ

 قال أهل العلم أن بدايـة القـصة كـان ﴾ًحقبا... وإذا قل موسى لفتاه﴿: أخبار هذه اآليات التي نسمعها
ًسببها أن موسى عليه السالم خطب يف بني إرسائيل خطبة بليغة تأثر هبا بنو إرسائيـل فكـان أحـدا سـأله 

هذا الزمن والعرص, فسيدنا موسى ملا يعلـم أنـه هـو نبـي هل أحد أعلم منك? يعني يف : يا موسى: وقال
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قال إن التوراة وجربيل ينزل عليه فمن سيكون أعلم منه? عىل حسب فهمه وعلمه, . ال: ذلك الزمان قال
, انظروا كيف األدب مع اهللا وإنام قال ملا سـألوه )اهللا أعلم(ومل يقل حيث مل يرد العلم هللا, فعتب اهللا عليه, 

م منك قال ال, ونزل جربيل عليه السالم وقال له إن عبدنا خـرض يف جممـع البحـرين أعلـم هل أحد أعل
منك, وهذا العبد سيدنا اخلرض رجل من عباد اهللا الصاحلني عىل ما قاله أهل العلم, ومنهم مـن قـال أنـه 

 إليه بـرشع ومل نبي من األنبياء مل يبعث ألحد ألنه معلوم أن النبي غري الرسول, وأن النبي هو الذي يوحى
يؤمر بتبليغه, وأن الرسول هو الذي أوحي إليه برشع وأمر بتبليغه, فمنهم من قال أن اخلرض عليه السالم 
نبي وليس برسول أرسل ألحد, وكثري من أنبياء بني إرسائيل كانوا ليسو أهل رسالة إنام أهل نبـوة, فهـذا 

فوجـد ﴿ن عباد اهللا حسب مـا جـاء يف اآليـة, قول من أقوال أهل العلم, وقول آخر هو أن اخلرض عبد م
 ولكن العبودية ينطوي حتتهـا النبـي والرسـول والـصالح والطـالح وغـريهم, قـال يف ﴾ًعبدا من عبادنا

عـزم .  إن عبدنا اخلرض يف جممع البحرين أعلم منك: ملا جاءه جربيل وقال لهXالتفسري أن سيدنا موسى
 لن ﴾ال أبرح﴿ وهو يوشع بن نون تلميذه وتابعه ﴾ى لفتاهوإذ قال موس﴿موسى عليه السالم أن يذهب 
 وأسافر إىل هذا املكان الذي يسمى جممع البحرين أي يلتقي فيه بحر فارس أقف حتى أبلغ جممع البحرين
 قـال موسـى لفتـاه مع البحرين مما ييل جهة املرشق, هكذا ذكر أهل العلم,وبحر الروم, هذا ما يسمى جم

ًأو أميض حقبا أي أظل أسافر حقبـا وأزمانـا طويلـة  املكان الذي يوجد فيه اخلرض سأسافر حتى أبلغ هذا ً ً
وسنوات طويلة حتى ألتقي هبذا الرجل الصالح العامل الذي هو أعلـم منـي, ويف هـذه اآليـة مـن الفهـم 

اسـع ًوالفوائد ما يدل عىل أنه ليس أحد يكتفي بعلمه, وليس أحد يقتنع إن كان صادقا بام معه, فـالعلم و
 X يعدد املواهب ويعطي عباده من العلم ما المزيد عليه, هلـذا موسـى,وفوق كل ذي علم عليم, فاهللا

كان نبي بني إرسائيل ونبي ذلك الزمان كان يوحى إليه وينزل عليه جربيل, ومع ذلك عنـدما سـمع مـن 
ًجربيل أن هناك رجال عاملا أعلم منه ما قال ساكتفي بعلمي وذاك يكتفي بعلمه,  ومل يقل له جربيـل إن اهللا ً

فعزم ألجـل أن فقط قال له إن ربنا يقول بأن عبدنا اخلرض يف جممع البحرين أعلم منك, يأمرك أن تسافر, 
نعلم أن أهل احلق والصدق حيبون طلب العلم من أهله وممن يوصف بالعلم, قـال موسـى هـذه الكلمـة 

ً أو أن أسافر حقبـا –جممع البحرين  −ا املكان أصل إىل هذلن أبقى ولن أجلس حتى : لفتاه يوشع بن نون
ًوقد ذكر بعض أهل العلم أن احلقب الواحد يـساوي أربعـني عامـا أو سـبعني يف  – أي سنوات طويلة –

بعض الروايات, فكم سيسافر هذا اإلنسان حتى يبلغ? فلام عزم عىل السفر هو وتابعه يوشع بن نون أخذ 
ًنوا يأكلون منه, كان حوتا من السمك مطبوخ يـأكلون منـه, فلـام معهم يف السفر حوت, وهذا احلوت كا

بلغا جممع بينهام, سافروا وأخذوا مسافة حتى بلغوا إىل املكان املحدد الذي قرره هلم جربيل, وبالطبع هـم 
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إذا فقـدتم احلـوت : ال يعرفون الطريق وال األماكن لكن اهللا جعل هلم عالمة أو إشارة قـال هلـم جربيـل
 أي جممـع –, فلام بلغوا جممـع بيـنهام الذي فيه الرجل املطلوب, فسافروا يف طريقهم ذلك املكان فأنتم يف

 جلسا يأكالن, وبعد أن فرغا من أكلهام أخذا أدواهتام واحلوت تسلل ونزل يف البحر, أحياه اهللا –البحرين 
ى, أو بمعنى آخر أنـساه فخرج إىل البحر وذهب, والتابع يوشع بن نون رآه لكن نيس أن خيرب سيدنا موس

فاختذ سبيله يف البحر ﴿ حلكمة يريدها, فلام توجهوا من جممع البحرين وساروا مسافة أخر, ألنه قال اهللا
,  يعني اختذ له طريق الرسب أي الطريق, ومع العلم كام ذكرنا لكم أن هـذا احلـوت كـان مـشوي﴾رسبا

اء فرآه التابع لكن اهللا ألقى عليـه النـسيان, فلـام  ودخل يف البحر, ودخل امل– الزنبيل –فخرج من النكتة 
ًنصبا, أي أن ... آتنا غذاءنا:  قال موسى لفتاه– خرجا من جممع البحرين وسارا مدة من الطريق –جاوزا 

املسافة اإلضافية التي ساروها يف الطريق متجـاوزين موقـع اخلـرض شـعروا بالتعـب, أظهـر اهللا علـيهم 
ألوىل التي ساروا فيها من مرص إىل جممع البحـرين مـا كـان حيـسوا فيهـا بالتعـب التعب, بينام املسافات ا

املوقع الذي فقدوا فيـه الـسمكة أو احلـوت سـافروا الرحلـة اإلضـافية قـال حكمة من اهللا, لكن يف هذا 
ًنصبا, يعني تعبا, قال يوشع بن نون.. آتنا غذاءنا: موسى  ملـا أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة, يعني هل تذكر: ً

جلسنا إىل جانب الصخرة فإين نسيت احلوت وذهب عن بايل أن أذكرك وما أنـسانيه إال الـشيطان أي أن 
هذا جاء النسيان من أثر الشيطان يف نفيس فلم أخربك بالقصة التي رأيتها, وقد قيل أن يوشع بن نـون ملـا 

 مثـل الطـار أي املكـان الـذي اسرتب إىل املاء وصار املاء حولهرأ احلوت خرج كان يتابعه ورأ كيف 
 أي كـان ﴾واختذ سبيله يف البحر عجبـا﴿دخل فيه وقف يف ذلك املكان واملاء اجتمع حوله ومل يمر عليه, 

ًاألمر الذي حصل من هذا احلوت أنه خرج من املكتل ورجع حيا بعد أن كان مشويا, ودخل البحر, هـذا  ً
جزة اإلهلية ال ينبغي أن يعرتض عليها اإلنسان فهي أمر عجيب وغريب بالنسبة للعقل اإلنسان, لكن املع

الذي دخل البحر بعد أن عادت إليه احلياة, قال له سيدنا موسـى حق, فتعجب يوشع من أمر هذا احلوت 
 هاذا ما كنا نريده ونطلبه, ألن عالمة املكان الذي نقف فيه ونجـد الرجـل فيـه حيـث ﴾ذلك ما كنا نبغ﴿

 أي رجعا عىل الطريق يتتبعان األثر الذي هو أثرمها حتى بلغا ﴾ارمها قصصافارتدا عىل آث﴿نفقد احلوت, 
 .إىل ذلك املكان الذي فقد فيه احلوت

 ﴾ًفوجدا عبدا من عبادنـا﴿ً خمربا عن موسى وصاحبه ماذا حصل هلام بعد العودة إىل الصخرة, ,قال
ًرجال صاحلا ممن منحه اهللا  صفة هذا الرجل أنـه عبـد مـن العبـاد, فبني املوىلً نصيبا من الرمحة والعلم, ,ً

آتيناه رمحة من ﴿, وذلك مرتبة من املراتب, , من عرف حق املعبود,والعبودية مرتبة عظيمة يعطيها اهللا
ًوهبناه نعمة عظيمة وفضال كبـريا, ومنهـا الكرامـات التـي أظهرهـا اهللا عـىل يديـه, وهـي التـي  ﴾عندنا ً
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كون من ترصف أو اختيار إال أن كل يشء من اهللا وإىل اهللا, هلذا لسنقرأها يف اآليات, فليس ألحد يف هذا ا
ًوصف اهللا تعاىل هذا العبد الذي منحه نصيبا من العلم, أن عنده من ربه رمحة, ويفرس معنى الرمحة بالنعم 

 ,ً له, وعلمناه من لدنا علام , أي عنده علم خاص ال يعلمه أحد من النـاس فـإن املـوىل,التي وهبها اهللا
وقـد يعطـي ألحـد العبـاد مه عظيم وعطاءه لعطائه عظيم وهيب لعباده من العلم ما ال هيب لغـريهم, عل

ففهمناها ﴿ًنوعا من العلم ال يعطيه غريه, كام هو يف سيدنا سليامن ووالده سيدنا داود, فقد ورد يف القرآن 
ًسليامن وكال آتينا علام وحكام لعلم اللدين ما يتناسب مـع أوضـاع  يف أوليائه وأنبيائه وعباده من ا, فلله﴾ً

 يسموه العلم اللدين, وهو ﴾ًعلام﴿ من عندنا ومنا ﴾من لدنا﴿ً خمربا عن حال اخلرض ,العباد, لذلك قال
عند مدرس ويقرأ قرآن عنده ويتدرج يف التعلـيم كـام غري العلم الكسبي, فالكسبي هو ما يتعلمه أحدهم 

 ثم يتعلم هذا أمي ثم متحى أميتـه هـذا يـسمى علـم كـسبي, نفهمه يف حياة الناس, يبدأ الرجل ال يعرف
بالقراءة والكتابة التعلم واملطالعة حتى يفهم, أما العلـم اللـدين أو والعلم الكسبي أن يبذل اإلنسان جهد 

الوهبي فهو ما يقذفه اهللا يف قلب عبد من عباده من خالل جتربة أو تفكـر أو حكـم يمنحهـا اهللا عبـد مـن 
ً, ويسمى أيضا العلـم ,وهذا ال يتأتى إال بتوفيق اهللاف من املواقف نتيجة لصالحه وتقواه, العباد يف موق

ًالرباين, وهو ثمرة اإلخالص والتقو, فإذا كان العبد خملصا هللا يف عمله وقوله وفعله حفظ نفسه وبرصه 
 احلـديث الـرشيف  هذا العلم اللدين, فهو يأيت ثمرة لإلخالص والعبادة كـام ورد يف,وسمعه يمنحه اهللا

حتى أحبه, فإذا أحببتـه كنـت سـمعه الـذي يـسمع « بعد الفرائض »وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل«
ً إىل آخر احلديث, فهذا يسمى علام لدنيا, وهو علم يورثه اهللا ملن أخلـصه العبوديـة لـه»...به , وهـو ال ,ً

 .هم بالقرب والوالية والكرامة للعباد الذين خص,ينال بالكسب واملشقة, بل هبة من الرمحن
 : العظيم يف هذه اآليات الكريمةفعندما نأيت وننظر إىل هذا الوصف 

 .أن هذا اخلرض عبد من عباد اهللا −١
 .آتاه اهللا رمحة وكرامة وعطاء ونعم سبحان املعطي −٢

نفـسنا وهكذا ينبغي لكل واحد مننا أن يسأل ربنا أن يعطينا كام يعطيهم, وهييء ألرواحنا وقلوبنـا وأ
علم من عنده يقذف يف قلوبنا وصدورنا مع التقو واإلخالص واألمانة, فهذه كلها عطـاءات عظيمـة, 

فهـو املعطـي كـام يقولـون يف املثـل , ,والذي أعطى اخلرض وموسى ومن سبق ومن حلـق لـيس ببخيـل
اهللا وعطائه , لكن كيف االستعداد عند العباد? هل نحن عندنا يشء من االستعداد لفيض »الساقي باقي«

ونوره وملنحه? أم والعياذ باهللا يف غاية من غايات اإلعراض, فاملعرض والعـايص واملتذبـذب واملتـشكك 
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ًواملنازع لنفسه ولغريه ال ينال هذا النصيب, فإذا أراد اإلنـسان أن  ينـال نـصيبا مـن هـذا العلـم العظـيم 
مل الصالح, وهـو اتبـاع األوامـر واجتنـاب املوصوف يف كتابه اهللا فعليه أن هييء عقله وقلبه وروحه للع

أعطانا اهللا واجبات وفرض علينا فـرائض وألزمنـا بإلزامـات نتبعهـا ونلتـزم هبـا قـدر إمكاننـا النواهي, 
واستعدادنا, هنانا عن منهيات وحرم علينا حمرمات وكره علينا مكروهات ينبغـي علينـا أن نتجنبهـا, ثـم 

نعمل هبا, وهكذا حيافظ اإلنسان عـىل هـذه فـإن مـن فعلينا أن طلب منا مستحبات ودعانا إىل مندوبات 
ومـن يـؤتى احلكمـة فقـد ﴿ًثمرات اإلخالص وصدق العبودية هللا تعاىل أن يمنحه اهللا نصيبا من احلكمة 

 ومن احلكمة العلم اللدين كام هو يف مثل هذا املعنى, ثم بعد ذلك بني اهللا أنه أعطى هـذا ﴾ًخريا كثرياأويت 
ًمن عنده علام خاصا, وهو العلم الرباين الذي ال يوجد يف الكتـب بـل يلهمـه  من عنده وعلمه العبد رمحة ً

 إىل قلوب العارفني واألولياء املتقني إذا صدقوا مع رهبم واملقصود هنا هبذا املعنى كيال يفهم البعض ,اهللا
ًلظاهر أو الباطن, مـثال قـد يـسأل ًاملدلول خطئا, املقصود بالعلم الرباين هو الفتح اإلهلي فيام هو يف علم ا

ً أو يقول قائل معنى ذلك أن اهللا تعاىل أعطى أحدهم علام ربانيـا هـل يزيـد عنـده علـام ال نعرفـه يف سائل ًً
حيصل عنده يشء واجب غري ما أوجب عىل الناس? هل يعرف يف أمور العبادات والصالة ? هل الرشيعة

احدة والفرضية كذلك واملسنونات واملنـدوبات واملكروهـات ال, األمور الرشعية وأكثر مما يف الرشيعة? 
ًالصاحلني واألنبياء, ومـا كـان حـالال ًواملعايص, فام كان حراما عىل عامة الناس فهو حرام عىل األولياء و

ًواملتقني فيام هو معروف بالنص العام للكل فهو أيضا مسموحا للناس بعمومهم إال ما خـص بـه األنبيـاء  ً
 يمـنح العبـد حكمـة مـن احلكـم قـد يكـون ,صية, إذن باملقصود هنا بالعلم اللدين أنـهمن باب اخلصو

املستعجل أو صاحب العلم القليل أو املندفع أو صاحب املعرفة املحدودة يفهمها خطأ وال يدركها, مثـل 
 جـرت لـه ًالكرامات مثال, أحدنا قد ال يعرف الكرامة وال جتري له وال حيسها, قال له ويل من أوليـاء اهللا

كرامة فقال هذا كذب, هنا الغلط, ألن هذا العلم الذي جر لذلك العبد ال جيري لك, لكن هـو يـسمى 
يفرق به بني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وعصموا علم لدين جاء إىل العبد بواسطة اإلخالص, وهو ما 
 يف ﴾سـواء...  السيئاتأفحسب الذين اجرتحوا﴿ ,أنفسهم وبني من يعمل الصاحلات ويعيص اهللا, قال

ًحمياهم ومماهتم? ال يتأتى, فالعبد الذي يقوم الليل ويصوم النهار, وحيفظ جوارحه وال يأكل احلرام ودائام 
هـل يـستوي الـذين ﴿خشوع مع اهللا أيستوي مع من يأكل الرشوة وال حيفظ نظره ولـسانه? ال يـستوي, 

فـرق يف العمـل بـني العبـد الـصالح والعبـد  فمن هذا السبب ملـا حـصل ال﴾يعلمون والذين ال يعلمون
 يعطـي هـذا العبـد يشء مـن 8العايص جاء بمدلول العلم اللدين, والعلم اللدين كام سـمعتم هـو ان اهللا

ًالعلوم الربانية يسموهنا مثال االستغراق أو احلضور, جتد صالة العبد الصالح غري صالتنا نحن التي كلها 
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ي كم صىل ثالث أم أربع أم مخس أو سـت, بـسبب أن صـالتنا صـالة الواحد مننا يصيل ما يدر) كرمعة(
عباد يدخلون إىل الدين والصالة وهم مشغولني وعندهم قصور يف معرفة حـق املـنعم, أمـا العبـد الـذي 

تكـون صـالته أكثـر حـضور, الـصالة والعبـادة الـصالح ومنحه اهللا العلم اللدين بحكم طول عمله يف 
 وصالح الكيفيات, حتى أن بعضهم ال يدخل الـصالة إال بعاممتـه وسـواكه فيحافظ عىل السنن واهليئات

باستخدام كل السنن رغبة يف املدد اإلهلي, فإذا عرفنا الفرق بـني العمـل عرفنـا الفـرق يف مـدلول العلـم 
 X يمنح العبد الـصالح هـذه املرتبـة, سـيدنا موسـى8اللدين, هذا املقصود بمسألة العلم اللدين أن اهللا

هللا من العلم اللدين ومن العلم الباطن والظاهر, واملقصود بالعلم الظاهر علم الرشيعة املكلـف بـه منحه ا
فعلـم كل إنسان, وليس أحد خيرج عن دائرة الرشيعة, وأمـا علـم البـاطن فهـو ثمـرات علـم الـرشيعة, 

ن الصالة تنهـى إ﴿ًالرشيعة مثال الصالة فإن العبد إذا واظب عىل الصالة وأصلح معناها دخل يف مدلول 
 فيصري العبد الصالح الذي استغرق عبادة الظاهر حتى بلـغ إىل البـاطن إذا دخـل ﴾عن الفحشاء واملنكر

إذا « يقـول يف احلـديث ملسو هيلع هللا ىلصالصالة حيصل عنده خوف من اهللا وحضور واستغراق واستئناس, أليس النبي
ق عليه أمر من أمـور الـدنيا كـان , إذا ضا»...أرحنا هبا يا بالل« إذا خاف من يشء أو شغله قال »أمر** 

 جعل له يف الصالة راحة, وما جعلـت لـه يف الـصالة إال 8 يأمر بالصالة, ما السبب? ألن اهللاملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب
ألنه من الرجال الذين أظهر اهللا هلم رس العبادة ورس باطن ما يف الصالة, أما صـالتنا نحـن فالواحـد منـا 

نعرف معنى الظاهر والباطن, فالظاهر أنا أصيل اآلن أربـع من هنا خيرج من صالته, بامعاده مصدق متى 
ركعات وأنا مستعجل وخلصت اهللا وقلت اهللا يتقبل, وإنسان صىل أربع ركعات مـثيل لكنـه اسـتغرق يف 
معانيها وسواكها وعبادهتا وكل ما فيها من ذكر فهذا يظهر اهللا له رس الذكر والقراءة ويظهر هذا عىل باطنه 

مبنـي عـىل زوال آثـار واملنكر, وهذه مرتبة يسموهنا مرتبة علم الباطن, ألن علم البـاطن بإزالة الفحشاء 
الغيبة والنميمة واحلقد واحلسد والكرب والرياء, وهذه هل حد منكم يستطيع أن يلمسها بيده ويبني لنا إيه 

لـس مـع النـاس واحلقد والكرب? ما نعرفها وال تعرف بالعني, لكـن حيـس هبـا اإلنـسان ملـا جيهو الرياء 
بام يغتاب بعـضهم بعـض, هـذا مـن أمـراض ويعايشهم, فالغيبة أن تسمع من الناس كالم كأنه رصاص 

, وكـم مـن إنـسان يـصيل القلوب والباطن, احلقد من أمراض الباطن الداخلية والكـرب واحلـسد كـذلك
 إىل مرتبة عاليـة ويصوم وهو مآلن حقد وحسد, فنقول صالتك هذه ظاهرة لكن ملا تستمر فيها وتبلغ هبا

 8تصبح مؤثرة عىل الباطن, فيصري باطنك معاد فيه غيبة وال نميمة وال حقد وال حـسد نتيجـة قـول اهللا
 قد أعطاه اهللا من العلم الكثري, لكن X فعرفنا أن سيدنا موسى﴾إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر﴿

ًها األفهام وال األذهان أن هللا عبادا عندهم من ألجل يبني له أن من العباد والعلوم علوم كثرية ما تصل إلي
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 بكتـاب ليقـرأ عـىل Xونسأل هل جاء موسـىالعلم اللدين اليشء الكثري, لذلك عندما ندخل يف القصة 
اخلرض? هل اخلرض فتح مدرسة ليعلم موسى القراءة أو الكتابة أو ينزل عليه آيات أو يرشح له يشء معني 

الل القصة كلها أن جمر القصة كان عبارة عن احتكـاك حيـاة وسـفر من اآليات الرشعية? ال, سنجد خ
 الـذي ينـزل عليـه Xومعاجلة أمور متعلقة بشؤون الناس, فهذا يدل عىل أن العلوم متنوعة وان موسـى

 مـع Xجربيل بعلم الترشيع ألجل تبليغه للناس وتعليمه نوع من أنواع العلم, والـذي جـاء بـه اخلـرض
واالختبارات واالمتحانات التي مرت نوع من أنـواع العلـم, وهـذه العلـوم  سيدنا موسى من التجارب

 يف 8 ما هي بجنب علم اهللا بيشء كام سيأيت معنا يف سياق القـصة, قـالXكلها التي مع موسى واخلرض
ولو أن ما يف األرض من شـجرة ﴿:  ويقول يف آية أخر﴾مددا... ًقل لو كان البحر مدادا﴿آخر السورة 
 8 هذا هو عطاء اهللا وفضله عىل عباده, قال﴾حر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلامت اهللاأقالم والب

, قال لـه Xالكالم بني سيدنا موسى واخلرض بدأ ﴾علام... ًفوجد عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا﴿
ًأعطاك علام,  8هل أتبعك عىل أن تعلمن مما علمت رشدا? بلغني عنك نصيب من العلم وأن اهللا: موسى

ًفأريد أن أرافقك, دائام ما يقول أهل العلم املرافقة توجب املوافقة, فإذا رافق اإلنـسان الـشخص وعـاش 
وجالسه سيتعلم منه نصيب من العلم, لذلك كثري من الذين يتعلمون العلم مـن غـري مرافقـة ملجـرد معه 

 يأخذون الكلامت واحلروف واإلرشادات أما و التعليم أو اإللقاء ال يأخذون معاين العلم كلها بلالسامع أ
حقيقة العلم أن تكون هناك مرافقة, أتعرفون املرافقة? أي أن يكون جزء من العلم مبنـي عـىل املالحظـة, 

 فجزء من العلم أخـذناه عـنهن عـن طريـق املرافقـة, ألهنـن ملسو هيلع هللا ىلصننظر يف سرية نساء النبيًمثال عندما نأيت 
أن نساء النبي تعلمن عند الرسول, ال, هن رافقن الرسـول وعايـشنه , ما نقدر نقول ملسو هيلع هللا ىلصرافقن رسول اهللا

 ملسو هيلع هللا ىلصالذي يأيت عن طريـق نـساء النبـي, فلذلك صار نصيب العلم ملسو هيلع هللا ىلصومتازجت حياهتن مع حياة الرسول
اء عـن أصـحاب النبـي الـذين رافقـوه , العلـم الـذي جـملسو هيلع هللا ىلصغري العلم الذي يأيت من خارج نساء النبـي

ي يأتينا من األشخاص الذين مل يعارصوه أو يعايـشوه ومل يكونـوا بـني وعارصوه وعايشوه غري العلم الذ
هل أتبعك وأرافقك وأسري معك عىل أن تعلمن مما علمت رشدا, ممكـن : X, لذلك قال موسىملسو هيلع هللا ىلصيديه

أسافر معك وتأذن يل بمرافقتك ألقتبس من علمك ما يرشدين يف حيايت, وهذه املخاطبـة كـام تالحظـون 
والتواضع من نبي كـريم عـىل اهللا, وهكـذا يـدل عـىل أن العلـم ال يتـأتى بالـشدة فيها يشء من املالطفة 

والطغيان واألذ, اليوم يف زمنكم هذا صار العلم لألسف ليس عىل أساس اآلداب واكتساب األخالق, 
ًفلربام جتد الطالب أو الطالبة من التجاوز وقلة األدب يترصف ترصفا سيئا, بل يمكن أن جتد املدرس عىل  ً

يف مدرسة عظيمة هي مدرسة القرآن ترينا هذا العجب بني اثنني من الرجـال بـني تلك الصفة, نحن اآلن 
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نبي ورسول وبني عبد من عباد اهللا, وكيـف سـيدنا موسـى يف عظمـى النبـوة وهـو يـتكلم هبـذا األدب 
انظروا كيـف واللطف ويقول له تسمح يل أن أميش معك وأرافقك ألجل أتعلم مما أعطاك اهللا من العلم, 

نوع األدب الذي يعلمنا أن هؤالء األنبياء عىل عظمتهم كيف كان يتكلم مثلهم أو أحدهم عندما يريد أن 
يطلب العلم, ثم يقول مما علمت رشدا, أي مما أعطاك اهللا من اإلرشاد واملعرفـة, وهـذه إشـارة إىل إدراك 

ليه وهذا فيه نـوع مـن االختبـار واالمتحـان الطالب ملا هو عند املعلم, قال له سيدنا اخلرض مبارشة رد ع
فنحن يف زماننا هذا فمـن , ألن ليس كل من محل دفرت وتعلم كلمتني قال أنا أعرف, وإدراك مراتب العلم

تقرأ كتاب أو كتابني أو اطلعت عىل كتاب أو دخلت اجلامعة أو الثانوية منفشة ريشها ماحد كامهـا وإلـيل 
بمقاييس العلم جتد أن كلتيهام ال يوجد عندها علم ل هذا عندما نوزنه أصغر منها تشوف ما معها يشء, ك

ًبل كرب, وهناك فرق بني العلم والكرب, أما العلم فيورث التواضع فكلام ازداد علـام ازداد تواضـعا, ملـاذا?  ً
.. جـتفالنـة ختر.. هلذا عيالنا اآلن يف املدارس يقولوا فالن خترجألن من يريد الشهادة يقول أنا كملت, 

خترجت منني? إيه إليل خترج هو بيضة? ما يف خترج إال عندما يموت, من مات نقول خرج من الدنيا, أمـا 
 عنـدما العلم فمن املهد إىل اللحد, فمن أين أتت إلينا هذه التعاليم اجلديدة? جاءت لنا مـن عنـد الكـافر

قـال فـالن متخـرج, مـا يف يشء إال أدخل إلينا املدارس وجاء بالتعليم االبتدائي والثـانوي واجلـامعي و
التخرج يقولون فيه التحمل أن الطالب يتحمل مسئوليات التبليغ أنه يتعلم ويرتبى حتى يبلـغ إىل درجـة 
التخرج من حيثيات حتمل املسئوليات الرشعية فيبدأ يدعو إىل اهللا ويعلم علم الفقـه ويتـصدر يف العلـوم, 

 نـال هـذه الكلمـة Xة القرآن فانظروا كيف سيدنا موسىهذا يسموه متخرج عند أهل العلم ويف مدرس
ًإنك لن تستطيع معي صربا, طيب كيـف هـذا اخلـرض يقـول لـسيدنا  موسـى هـذا : الشديدة من أستاذه

ًالكالم, هل جربه أو جالسه? لكن هذا يدل عىل أن نوعا من أنـواع العلـم الـذي منحـه اهللا للعبـاد يـربز 
د الصالح عىل حال من يتعلم أو حال من يتفهم, قال أنـا علمـي مـا سلوك البرش ويتعرف من خالله العب

باتصرب عليه وصعب عليك ألن نوع علمك تتعامل بظروف وأحوال علمية صحيحة لكن ال تتساو مع 
ًوانظروا كيف نفى نفيا كامال وقال لـن تـصرب عـىل علمـي . إنك لن تستطيع: قال لهما عندي من العلم,  ً

يمكن إنت ترافقنـي وتـسافر معـي وتـشوف منـي سـلوك ت إنت ما باتتحملها يعني أنا باترصف ترصفا
ًوتر مني ترصف وبعد تقوم قائمة علمك, ألن واحد مثال طالب علم تقول له سافر معي, سـافر معـك 

قامت حقته الكلمتني ذي قال وراك يا حبيـب كنـك يعرف كلمتني رآك أخرت الصالة أو قدمت الصالة 
إنك لن تستطيع فمعرفتـك حمـدودة, ومـدركاتك أقـل, : ها? هذه مثلها, قال لهما صليت الصالة يف وقت

هكـذا يـتكلم فربام اعرتضت عيل, يعني تعرتض عيل عىل غري معرفة أو عىل فهم خاطئ غـري مـا أعلمـه, 
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كيف باتـصرب عـىل  واخلرض, وإنك مل تستطيع معي صربا, وكيف تصرب عىل ما مل حتط به خربا? Xموسى
وهذه فيها إشـارة عنـد تشوفه منكر وأنا أراه حالال? انظروا كيف كان السؤال واالختبار, ًيشء إنت مثال 

يعرف حقيقة صربه وأدبه وتوجهه ثم بعد ذلـك ًأهل العلم أنه إذا جاء واحد يتعلم عند أحد أوال خيتربه و
 عظمى من العلـم, يمنحه اإلذن بالتعلم, هلذا الذين تعلموا يف سابق الزمان عىل هذه الطريق بلغوا مراتب

فالذين جاءوا إىل رسول اهللا لطلب العلم كانوا عىل هذه الصفة يبـدأ االختبـار بالـدخول إىل اإليـامن ثـم 
ًبتكليف الرسول هلم بكثري من األمور الصعبة, مثال الصرب عـىل الطعـام, أو الـدخول إىل بعـض األمـور 

بعضهم جلس ثالثة أيام بال طعام يف مـسجد  من التأديب والتهذيب, بل ربام ملسو هيلع هللا ىلصالواجبة التي يأمرهم هبا
وكيف تصرب عىل مـا مل : , فكانوا خيتربوهنم ثم تظهر حقيقة رغبتهم وطلبهم للعلم, فقال لهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

ًقال ستجدين إن شاء اهللا صـابرا وال أعـيص ًحتط به خربا, فمن يستطيع الصرب عىل يشء ما يعرف أساسه, 
هللا وسرتاين صابر وال أعيص أمر من أمـورك, هكـذا بـدأت طريقـة سأحاول ستجدين إن شاء ا. ًلك أمرا

فطلب من اخلـرض عـىل أن يرافقـه  عىل هذا األساس وصل موسى Xالعالقة بني سيدنا موسى واخلرض
فقال له اخلرض إنك ما تصرب وال تقدر عىل سلوكي وأعاميل قال له أنا سأحاول قال أل ألنـك إنـت ممـن ال 

 يعلم, فأنت إذا رأيتني عملت يشء خمالف ملا تعرف ربام تعرضت للكـالم قـال يؤمن بقضية العمل إال بام
ال سأحاول أن أصرب وال أعيص لك أمرا, انظروا كيف الرشط اجلديد, إذن إذا التزمت بـاتتبعني وتـسمع 
مني وباتعايشني يف هذه احلياة فال تسألني عن يشء, أريدك فقط أن تستمع وتالحظ وتر لكن أرجو أن 

سألني, ال تقول ليه سويت هذا وعملت هذا ما سبب هـذا, ال رشط العلـم املوافقـة واملتابعـة وعـدم ال ت
ًاملناقشة, وهذه رشوط صعبة عىل إنسان منحه اهللا نصيبا من املعرفة والعلـم, قـال فـال تـسألني عـن يشء 

نا عملت هذا ًحتى أحدث لك منه ذكرا, يعني إذا أنا كلمتك وكشفت لك رس عميل وقلت لك يا موسى ا
ألجل كذا فال بأس مامل فال تبادرين بالسؤال عىل يشء من األمور التي تراها غري موافقـة لعلمـك, فقبـل 

هكذا قالوا كيف موسى قبل مثل هذا وهـو عـامل ? لـن مـن موسى رشطه رعاية ألدب املتعلم مع العامل, 
 القبول, هكذا هـي حقيقـة املعرفـة, رشوط املتعلم عىل العامل أن يقبل رشط االنطواء واالستامع وأسلوب

يف الزمن املايض أيام كانت احلياة العلميـة يف حـرضموت والـيمن واحلجـاز عـىل أسـاس التعلـيم وكان 
الرشعي كانوا هكذا يعملون العلامء, إذا جاء طالب العلم ال يقبلونـه عـىل عالتـه ال يقبلـوه إال باختبـار, 

ان بعض الشيوخ من العلـامء األكـابر, إذا جـاءه طالـب العلـم ًوربام أدخلوه يف اختبارات شديدة, مثال ك
 أو  وسـلطتههيقول أنا أيب من السالطني واحلكام أو رجل أهل مظاهر كبـرية, فهـذا داخـل بنخـوة علمـ

معرفته فيقول له ما عندي لك مكان يف التعليم, قبل ما تتعلم البد أن تدخل يف أسلوب اخلدمة, فكان من 
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 واخلدمة هي أن يشتغل بعمل داخل املدرسة أو داخل موقـع التعلـيم أو الربـاط مـن أنواع العلم اخلدمة,
ًواقع التعليم, فمثال يقول له عليك تغسل صحون الطالب التي يأكلون فيهـا, عليـك كـل يـوم, فالولـد 

العلـم, املتكرب أو ابن السلطان واحلاكم ال يقبل, فإذا مل يقبل يقول له اذهب, من ال يقبل اخلدمة ال نعطيه 
ما يطلب العلم, هكذا كان أسلوب األدب, فيأيت الرجـل أو الطالـب ) أنا ابن فالن(من يأيت ورأسه كبري 

فيكرس نفسه ويادهبا وهيذهبا ويأيت فيجعله مثل غريه مـن طلبـة العلـم, وهو منكرس النفس أمام األستاذ, 
أريـد أن أتعلـم عنـدك, : لـبحتى أن أحدهم جاء إليه طالب علم متكرب ألنه صاحب مظهر, فقـال الطا

إذا عنـدكم خدمـة : فقـال الطالـب. ما نقدر ندخل طالب للعلم إال بعد ما خيـدم عنـدنا خدمـة: فقال له
وما هـي? قـال : أيوه معانا يشء واحد اتقدر له? قال الطالب: فسكت منه, فقال له. تتناسب معي بأخدم

فهـل تـستطيع أن تغـسل ) ل يستنجون باحلجـارةالعيا(قال نحن عندنا يف احلامم حجر االستنجاء : املعلم
فكيف ترون هذا الكـالم? أنـتم . هذه احلجارة كل يوم وترجعها مكاهنا عندما قد نقبلك عندنا يف التعليم

جييبوا الواحد البنت وال الولـد اآلن تتأففون من هذا وتستغربون, ألنكم جئتم وحصلتوا مدارس سهلة, 
 مبسوط ريض وخيرج كرتون اليعرف أدب وال سـلوك وال خلـق, فيها يسجلون ويعطونه دفاتر ويدخل

كام بدأناكم تعودون ندخل ونخرج وهكذا, الفرق أنه يعرف كلمتني أو يتوظف أو يعرف يكتـب ويقـرأ, 
لكن األولني كان طالب العلم ما هو علشان يقرأ ويكتب, بل ألجل ينسلخ من عاداته السيئة ويتحول إىل 

نت الرتبية هكذا, فهذا الولد قبل فرتكه ثالثـة أيـام ثـم أخرجـه مـن هـذا املكـان هلذا كاعاداته السليمة, 
ووضعه يف املكان املناسب عندما عرف أن نفسه انكرست, وقد ورد يف رواية عـن سـيدنا عمـر بـن عبـد 

ً أنه كان ابن أمري وكان والده أمري مرص, وكان األستاذ يشكو من عمر بن عبـد العزيـز أنـه دائـام Wالعزيز
ًشغول بثيابه وشعره, كان شعره كثيف ودائام يمشطه وينظفه ويأيت إىل املدرسة وهو مهتم بـشعره, فقـال م

فكأن الولد ما ريض, فكتب رسالة إىل والده وقال . مشغول بشعركيا ولدي ما باتتعلم وأنت : له األستاذ
. فال يعنينـا بعـد ذلـك أمـرهإن ولدك عمر كثري االنشغال بمظهره ونحن نريده يتعلم العلم وإذا فرغ : له

إذا وصلك كتايب فاحلق رأسك كلـه, وكتـب للمعلـم إذا : فكتب أبوه إىل ولده واملدرس فكتب إىل الولد
جاءك ولدي من بعد يوم كذا وكذا وعىل رأسه شعر فعليك أن تسريه يل, أي أرسله إىل عنـدي إىل مـرص, 

صـباح والتوبيخ ذهب وحلـق رأسـه فلـام جـاء فلام وصلت الرسالة إىل عمر بن عبد العزيز وسمع اللوم 
حيـاؤك مـن : اليوم الثاين وهو مستح, ألن الولد املتعود ما بايقبل, لكنه جاء مستحي عند املعلم, فقال له

تعال تعلم, فمن ذلك احلني تعلم األدب والتواضع واللطف . حلق شعرك أفضل يل من كربك أمام العلم
مـع ذا ذكرت الرجال يف األزمان يذكرون عمـر بـن عبـد العزيـز وصار من? صار عمر بن عبد العزيز, إ
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اخللفاء األربعة, إذا ذكروا اخللفاء األربعة قالوا اخلليفة اخلامس عمر بن عبد العزيز, لكنها مل تأت هكـذا, 
بالتأديب والتهذيب والتعليم والتعلم, فعرفنا أن هؤالء الذين تأدبوا وتعلموا وأحسنوا املوافقة بل جاءت 

 من العـرب والفوائـد والعظـات الـيشء الكثـري Xملرافقة يظهر اهللا هلم رشف االتباع, ويف قصة موسىوا
 أن جيعلنا وإياكم ممن أخـذ نـصيب 8الكثري, وإن شاء اهللا يف األسبوع القادم نكمل الدرس سائلني املوىل

 هبا عىل هـؤالء العبـاد من علم الظاهر والباطن, اللهم افتح علينا بنصيب من الفتوح واملنوح التي فتحت
, اجعل لنا نصيب من املعرفة واالتباع والصدق والتعـرف والتـرشف مـن والروحاجلسد الذين أصلحوا 

معرفة هذا الكتاب العظيم, اللهم اجعل هذا القرآن العظـيم حجـة لنـا ال علينـا, وشـاهد لنـا ال علينـا, 
ًوادخلنا يف بركة هذا الكتاب وامنحنا نـصيبا مـن واكتبنا ممن عرف هذا القرآن وتدبر معانيه وتأثر بام فيه, 

ًظاهرا وباطنا واحفظنا ومن معنافهمه وعلمه   ومن حرض معنا من كـل أذ وبـالء ورش, واحـرشنا مـع ً
ًدنيا واآلخرة ظاهرا وباطنا, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصـحبه أمجعـني, عبادك الصاحلني يف ال ً
 .واحلمد هللا رب العاملني
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 هـذه ﴾صـربا... ًنفـسا زكيـة...قال موسى هل أتبعك﴿ال موالنا يف كتابه العزيز يف سورة الكهف ق
, ومـن أعجـب X وقـصة اخلـرضXاآليات الكريمة مكملة ملا سبق درسـه مـن أخبـار قـصة موسـى

القصص يف القرآن هذه القصة, بل هي من أوسع الدروس وأرشف الربكة التي بقيـت يف كتـاب اهللا تـتىل 
راءهتا يف كل مجعة ويف آخر الزمان إىل غري ذلك مما هو معلوم عن سـورة الكهـف نجـد أن هـذه ويطلب ق

 نبي بني إرسائيل الـذي Xالسورة فيها من احلكايات والعرب والدروس والنفع ما ال مزيد عليه, وموسى
 وصـفه كتـاب ً رسالة التوراة واأللواح, وعانى من بني إرسائيل ما عانى, وتعب مع قومه تعبا8محله اهللا

ً كام جعله اهللا مرشدا ومعلام ونبيا وهاديا لقومـه وأهـل عـرصه Xاهللا يف أكثر من آية وموقع, لكن موسى ً ًً
وبينت لنا هذه القصة من سورة الكهف فقد أدخله اهللا يف االختبار واالمتحان واالبتالء عن طريق العلم, 

 من العلامء قالوا أنه نبي ولكن لـيس ممـن  اختلف يف أمره, فكثريX, واخلرضXهذه املواقف مع اخلرض
ً قد جعل الرسالة يف األنبياء وجعلها أيضا فيمن يسمون بالرسل والنبي هـو 8ًأرسل, ليس مرسال, واهللا

الذي ي وحى إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه, أما الرسول فهو الذي أمر إليه برشع وأمر بتبليغه, ومعلـوم أن 
ذين كانوا مرسلني إىل البرشية ليس للتبليغ أكثـر مـن األنبيـاء الـذين أرسـلوا األنبياء أكثر من الرسل, فال

نبـي  ١٢٥٠٠٠ًللتبليغ, فعدد األنبياء كام ذكرته بعض كتب أهل العلم الذين أرسلوا عموما مـع الرسـل 
, هذا عـىل اخـتالف عنـد أهـل العلـم ٣١٥ وقيل ٣١٤ وقيل ٣١٣ورسول, بينام الرسل من هؤالء فقط 

ًيعني صار مدرسـة لعـرصه أو صـار نبيـا ورسـوال أو بمعنى آخر كلف برشع وأمر بتبليغه, فيمن أرسل  ً
وتطلق كلمـة نبـي ورسـول عـىل األنبيـاء مـن ألهل زمنه, وليس كل نبي برسول ولكن كل رسول نبي, 

حيث الرسالة وغري الرسالة, كلمة النبي, أما كلمة الرسول فال تطلق إال عىل مـن أرسـل بـرشع, ومـن مل 
وال رسول بل يسمى نبي وهم كثـري, وأقـل نمـوذج مـنهم أصـحاب أوالد سل برشع فال يسمى بنبي ير

 كام ورد يف بعـض الروايـات X سيدنا موسىسيدنا يعقوب عليه السالم الذين ذكروا يف سورة يوسف,
جيري هل أحد أعلم منك? وكأنه أراد اهللا أن : يا موسى: أنه خطب يف بني إرسائيل فسأله أحدهم وقال له

عىل لسانه كلمة فقال ال ليس هناك أحد علمي عىل اعتبار أن الرسالة تنزل عليه, ومن هذا الذي سـيكون 
فبالنـسبة ملراتـب يف عرصه أعلم منه? وجربيل ال ينزل يف ذلك العرص إال عىل موسى, فعتـب اهللا عليـه, 

كل ما يتعلق بـأمر اآلداب واألخـالق,  املراقبة فيام يتعلق باألنبياء واألصفياء واألولياء له معهم عتاب يف
ً ال يساويه أدب عند أحد من العباد مطلقـا,  من أعىل درجات االدب8األنبياء مع احلقومعلوم أن أدب 
 وسيدنا موسـى 8ً دائام ما يربطهم بمراتب احلق والعبودية التي هم فيها مع موالهمXذلك ألن جربيل

العلم هللا ومل يقل اهللا أعلم, ومل يقل أن اهللا تعاىل أعلم, فعتـب اهللا ملا عرف أن اهللا قد عتب عليه كونه مل يرد 
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يا موسى إن يف جممـع :  وقال لهX وعبده, فجاءه جربيل8والتأنيب فيام بني احلقعليه من باب التأديب 
ري إىل ًالبحرين بجانب الصخرة لنا عبد أعلم منك, هناك عبد من عباد اهللا أكثر منك علام, وهذه إشارة تش

جمر التنافس فيام يتعلق بالتفاوت هو العلم, ومسألة العلم موقعها عظيم يف رساالت األنبياء, واألنبيـاء 
مل يبعثوا إىل هذا العامل إال ألجل جتديد معاين العلم وحتديد وترسيخ العمل به واخلدمة له, هلذا قال لـه لنـا 

 املزايا لكن ذكر له املزية التي أراد أن يـدخل عبد أعلم, ومل يقبل أعبد أو أفضل منك, أو يذكر له مزية من
وكام تسمعون يف اآليـات التـي جـاءت مـن قبـل ) أعلم منك(عليه منها من باب التأنيب والعتاب فقال 

 خالص بلغني عن ريب أن يف جممع البحرين رجل عنـده ﴾ًحقبا... ال أبرح حتى أبلغ﴿:  قال لفتاهXأنه
ًذهب إليه أو أميض حقبا, أو يضيع عمري كله يف الطريق كي أصل علم أكثر من علمي وأفضل فالبد أن أ

فأنتفع به وأستفيد منه, وهذا يدل عىل أن مراتب العلم ال تنقطع وال تنتهـي وال تنحـرص إىل هذا اإلنسان 
بشهادة وال تنحرص بالتخرج واالطالع وبام يفهمه اإلنسان عن نفسه, فمن قرأ كتاب أو اطلع عىل مسائل 

نفخ الـشيطان يف صـوره وقلبـه قرآن أو سافر ورجع من بعض البلدان ولديه نصيب من العلم أو حفظ ال
وقال أنا خريج, أو فالن متخرج, وهذه األلفاظ دخلت عىل أمة اإلسالم من الكفار ألن ما عندهم رجاء 

لـذي يف العلم الواسع وليس هلم نصيب من العلم اللدين, وعنـدهم العلـم املنقطـع واملحـدود والعلـم ا
يتلقونه من خالل النصوص والعبارات واألرقام, وبعد ذلك يرون أن من حفظ هـذا العلـم فقـد انتهـى 
علمه هبذا العلم الذي هو فيه, لكن ليس ذلك األصل يف اإلسالم, فاإلسالم ير ويضع لنـا أن العلـم ال 

تى يف اللحد البد أن تنـال  وبعضهم قالوا ح»داطلب العلم من املهد إىل اللح«ينقطع كام تسمعون يف املثل 
بالنسبة لعامل الـربزخ, مما مل تعرف عنه من قبل, باعتباره جزء من العلم إال أنه رفع عنك التكليف, نصيب 

 عـىل قلـوب 8 عىل هذا املستو من اإلدراك واإلحساس بعظمة العلم الذي ينزله اهللاXفسيدنا موسى
ه ومرجع للرشيعة والرسـالة وكـل يشء يرجـع  هو مقياس العلم يف عرصXعباده ثم ألن سيدنا موسى

أن يف عرصه وزمنه رجل أعلم منه يعني ذلك أن كثري من املسائل املعقدة التـي حيتـاج موسـى إليه, فكونه 
 والتقى هبذا الرجل وبدأت كثري من الكـالم معـه Xملعاجلتها البد أن يستفيدها من غريه, فذهب موسى

رمحة من .. ًفوجد عبدا من عبادنا﴿ًبار أن موسى جاء طالبا للعلم,  كام ورد يف اآلية عىل اعتXمع اخلرض
آتينـاه رمحـة مـن ﴿فاهللا أدرج العلم يف الرمحة, وأدرج املعرفة يف الرمحة, وأدرج اإلرادة يف الرمحة,  ﴾عندنا
 الرمحة ً حيث أن هناك تالزم بني الرمحة والعلم, فمن كان عاملا وقد والعياذ باهللا انتزعت منه معاين﴾عندنا

 ومعلـوم أن ﴾آتيناه رمحـة مـن عنـدنا﴿غضب ومصيبة ورضر عليه وعىل غريه, قال فلن يكون علمه إال 
 8العندية التي وضعها اهللا هلذا العبد أن الرمحة التي وصلت إليه ليست مكتسبة لكنها موهوبة مـن احلـق



 ٧٨

 بواسطة أو بغريها, فاألصل  سواء كان8 وبالطبع ما من علم إال وهو من احلق﴾ًوعلمناه من لدنا علام﴿
ويطلـب العلـم بحقيقتـه بالـدعاء والـسلوك واألدب يف العلوم هو احلق, وفـوق كـل ذي علـم علـيم, 

شيوخ وأن  حقيقته, أما يف صورته فال يتأتى أن تعرف العلـم إال بالكتـب وبالـفهمتم معنى يفوالتواضع 
 وأيتعلـق بـالتلقي عـن طريـق الـشيوخ األول هو مـا : جعل للعلم مصدرين 8تتلقاه من مصادره, فاهللا

فهو ما يفتح به عىل العبـد أو املريـد أو الـشيخ أو : أما األمر الثاين من العلمالوسائل,  وأالكتب  وأالعلامء 
ً وغالبا ما يكون هذا العلم اللدين ﴾ًوعلمناه من لدنا علام﴿ عبد من عباد اهللا تعاىل مما يسمى بالعلم اللدين

اعة واإلنابة وارتقاء اإلنسان يف جمال الطاعة هللا والعبودية له فيفجر له أهنار املعرفة من بعد االستقامة والط
َّخالل القرآن والسنة ومن خالل ما جيتمع له من علوم األرض ُ. 

 بعد أن التقى هبذا الرجل فقال له هل أتبعك, يعني أنا يل مطلب وأنت ذا مرتبـة Xبدأ سيدنا موسى
كام ذكـرت لكـم أن اخلـالف عنـد أهـل العلـم هـذا لم أن موسى سيأيت إليه, عليا, والشك أن اخلرض ع

باعتبار أن األنبياء ينزل علـيهم ًاملصدر من مصادر العلم من أين جاء, فإن كان نبيا فقط انقطع اإلشكال, 
أو غري ذلك مـن وسـائل العطـاء جربيل ويوحى إليهم ويصل إليهم األمر عن طريق اإلهلام أو رؤيا املنام 

ًعبدا صاحلا(أما إن كان ليس بنبي وسائله املعلومة, و نبوته ومل يظهرها أو يربزها, لكـن أهـل مل خيصص ) ً
العلم قالوا وإن مل تربز هذه النبوة عىل جمال اللفظ الظاهر يف القـرآن فـإن كـل العبـارات التـي وردت يف 

يمكـن التلقـي بـني العبـاد سطته, فال  ومل يكن التلقي إال بوا8كتاب اهللا تشري إىل أنه كان يتلقى عن احلق
طة جربيل, هذه احلجج التي ذكروها أهل العلم, أما كثري من أهل الوالية والنظر والعلـم واحلق إال بواس

الباطن وأهل الرس وخاصة أهل التصوف فقد قالوا أن اخلرض ليس نبي وال توجد قرينة يف القـرآن تؤكـد 
عبارات التي وردت عىل لسان اخلرض أهنا تشري إىل نبوتـه فهـذا أما كون أهل العلم قد جعلوا من ال, ذلك

 ليس بامنع عبد من عبـاده أن يمنحـه علـم مـن العلـوم 8وإال فإن اهللاجمرد غلبة ظن فيام ترجح عندهم, 
فليس هناك قاطع رشعي, وكثري من أهل العلم الذين قالوا أنه نبي وكيال يفتح بـاب اخلـروج عـن دائـرة 

 ألهنا أعىل درجة من درجات التلقي بال شك, ثم يأيت بعدهم األولياء, وكثري من أهـل األدب مع األنبياء
 8التصوف من هذا الباب دخلوا إىل مداخل حرجة ومنهم من ظن أن التلقي مبـارشة يكـون مـن احلـق

حتى ورد يف بعض العبارات التي كثري من أهل هـذا الزمـان والعـرص يـرد عليهـا ويتعـرض هلـا كقـول 
 أو بام معناه, فهذا املعنى من حيـث العلـم صـحيح »فهم قلبي عن ريب« أو »خذ قلبي عن ريبأ«: بعضهم

ألنه علم لدين, والعلم اللدين هو فتح من اهللا تعاىل لعبد من عباده يف آية أو فهم أو حل مشكلة أو نـصيب 
طة هكذا من حيـث  أما أن يتلقى من الرب بال واس﴾ًومن أويت احلكمة فقد أويت خريا كثريا﴿من احلكمة 
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ألنبياء الذين نص القرآن عىل ذلك كام نص لبعض املخاطبة أو املقابلة فهذا ال يتأتى إال بواسطة جربيل أو 
 يف الطور بحجـاب, فهـذه X أو كام نص عىل ذلك يف خماطبة موسىملسو هيلع هللا ىلصلسيدنا حممد رسول اهللاباإلرساء 

سد هذا الباب حتى ال يدخل الشيطان منـه نص عليها القرآن وال خالف عليها, أما غري ذلك فينبغي أن ي
, وسـلفنا وعلامءنـا وشـيوخنا يف حـرضموت فيتكلم الناس بأشياء قد خترجهم عن دائـرة األدب مـع اهللا

ًيقولون أن كال الوجهني صحيح, أي حمتمل, سواء كان نبيا أو وليـا, فاملـسألة ليـست مـسألة تفـاوت أو  ً
ل وأجراه اهللا فلامذا نعرتض ونقول ال هذا نبي وهـذا يقـول تفاضل, فاملسألة مسألة تقرير فهذا يشء حص

ًال هذا ويل, فيدخلون يف جدال األمة يف غنى عنه وال يعود عىل املسلمني بفائدة, إذن إن كان وليا فالعطاء 
ًمن اهللا أو نبيا فالعطاء أيضا من اهللا  ونستفيد مما جر من الوقائع كفائدة وعلم يعود علينا بالنفع, فمن 8ً

باب األدب والسلوك ما بني املريد والشيخ واملتعلم واملعلم ويف هـذه إشـارة إىل أن كـل سلـسلة األنبيـاء 
 هل أتبعـك, أي هـل Xتعلموا اآلداب واألخالق يف التلقي والطلب, فأول ما وصل إليه قال له موسى
ًتقبلني أن أكون تابعا لك عىل أن تعلمن مما علمت رشدا? أنت عندك علم وأنا أر ًيد أن أتعلم وأكون تابعا ً

ًلك ليس ندا وال مثل وال أتيتك كنبي أو رجل ير يف نفسه مقاما, بـل جـاء مـتعلم يف الطلـب واألخـذ  ً
ًبرشوط, وعلمني مما علمت رشدا فاهللا أرشدك إىل اخلري واملعرفة والعلوم فعلمني, أما اجلواب فلـم يقـل 

 نفتح للطالب ملف ونقول له من أنت ومـا انـتامءك له من أنت ومن أين جئت ومل يفتح له ملف كام نحن
االجتامعي وكم عمرك فهذه املسائل عبارة عن تقييد زمني ملصالح الدنيا والعالقة, لكن انظروا كيف هذا 

 أنـت مـا تـصلح للتعلـيم, كيـف ﴾إنك لن تستطيع معي صربا﴿الرجل رد عىل موسى هبذا الرد الشديد 
ا فيك صرب وال تستطيع االرتباط واألخذ وال لديك رشوط طالـب  أنت مXًترون أن أحدا يقول ملوسى

كيف عرفت أين ال أملك رشوط التلقي? هذا يدل عىل أن مراتب : العلم والتلقي, واملفروض أن يقول له
 هي مراتب عني األدب الذي تربوا به من خالل عالقـتهم بـرهبم Xالرجولة التي بلغها األنبياء واخلرض

, فـصار سـلوكهم »أدبنـي ريب فأحـسن تـأديبي«: ملسو هيلع هللا ىلصنوال التي يقول فيهـا الرسـولعىل نفس املعنى وامل
وارتباطهم ببعضهم عىل هذا املقام واملكانة, وكل عبد صدق يف االرتباط مع اهللا ينال نصيب مـن أمـرين, 

 قوة العبارة والقدرة عىل اخرتاق صدور اآلخرين وحتريك: صدق األدب مع اهللا والعباد, والثاين: أحدمها
ًما يف نفوسهم من ضعف وعجز حتى حيس كل منهم أن املتكلم واملتحدث فعـال لـه قـوة روحيـة تربطـه 

تعذب بسفره من مكـان بعيـد, ً فكم مقدار التأثر عندما يقول له إنك مل تستطيع معي صربا بعد أن 8باهللا
لـيشء الـذي مل ًوكيف تصرب عىل مامل حتط به خربا? أنت أضعف من أن حتس أو تدرك وتعلم وتستوعب ا

حتيط به ومل يسبق لك به علم وعرفت له دليل وال برهان وال نظر, فلن تأخذ هـذا املعنـى فعلمـي خـارج 
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 وهذا احلوار أول مقابلـة بـني سـيدنا Xعن هذه الدائرة واملعرفة التي أنت تتكلم هبا, قاهلا سيدنا موسى
, Xكانـت عظيمـة لـسيدنا موسـىًستجدين إن شاء اهللا صـابرا, وهـذه : Xموسى وهذا املعلم اخلرض

ًسأكون لك طالبا ومتلقيا عىل غاية من غايات األدب والصدق واالتباع, فلن أعيص لك أمـرا مهـام كـان  ً ً
ًعظيام أو دقيقا أو جليال, عندها جاءت املوافقة فقال له ً فإن اتبعتنـي ومـا دام عنـدك االسـتعداد للتلقـي : ً

 عن يشء, والعجيب أن نصف العلم السؤال وال ينفع العلم للعلم وخوض التجربة وااللتزام فال تسألني
, وهذا يدل عىل أن اإلنـسان يف حالـة بدون سؤال, لكن هذا العلم قال له أنا ما عندي إجاباته فال تسألني

االختبار واالمتحان قد ينزل عىل قلبه وسمعه يشء من املعرفة تؤثر عىل أعصابه وانفعاله, فإن كـان كثـري 
 دخل عىل سيدنا موسـى مـن بـاب Xًأو باردا يتعلم النشاط, فنر سيدنا اخلرضاهلدوء, الغضب يتعلم 

الطبع وليس من باب العلم, فسيدنا موسى كان رسيع االنفعـال, حتـى ورد يف بعـض الروايـات أنـه إذا 
, هذه صـفة أودعهـا اهللا فيـه فـال يغـضب إال Xغضب وقف شعره كاملسامري يف جسمه من شدة غضبه

إن اتبعتني وأنت اآلن سـتدخل أول :  لكن يف هذا املجال كيف يأيت معنى األدب والتلقي, قالألجل اهللا,
ًدرس من الدروس فال تسألني, أنا باترصف وباعلمك وسأكون لك قدوة وستكون تابعا يل بـرشط أن ال 
ة تسألني عن أي يشء وإن عظم عليك, فقط انظر واتبع وأمسك لسانك, تضع كل واحد مننا عنـده نـسب

من العقل واإلدراك وربام كان عندك نسبة من العلم تعرف هبـا املنكـر واملعـروف وكـون هـذا الـشيخ أو 
ًاملعلم أو املريب أو النبي يفعل يشء أعتقد يقينا أنه منكر وخطأ ثم أسكت فهذا خمالف للعلم والـرشع وملـا 

ها املوىل التفـاوت يف العبـاد, فهمته وتلقيت, وهذه مرتبة عجيبة من مراتب ودرجات العلم التي جيعل في
ًهلذا بدأت الرحلة, فانطلقا حتى إذا ركبا يف السفينة, دائام القرآن مـن وظائفـه اإلمجـال أي يـأيت بالعبـارة 
خمترصة وجمملة, وعندما نفتح التفسري نجد أن لكـل آيـة صـفحة أو صـفحتني مـن الـرشح, ألن القـرآن 

 الديمومة, ثم يريد من كل إنسان عنده عقل ولب وإدراك ًوظيفته اإلمجال ومعجز ودائام ما يملك صفات
أن يوسع مشهد النظر ويذهب ليبحث عن الرشوط واملعاين ويستفيدها من خالل فهم اآليـة ولـو كانـت 
قليلة يف عباراهتا, حتى إذا ركبا يف السفينة وذكر أهـل العلـم أهنـم سـاروا عـىل الـساحل سـيدنا موسـى 

 ألهنم كـانوا يريـدون ًان معروفا يف ذلك الزمن فأركبوهم يف السفينة فعرف الناس اخلرض وكXواخلرض
 فسارت هبـم Xاالنتقال من مكان إىل آخر وذلك بدون أجرة ملعرفتهم باخلرض وركب معه سيدنا موسى

السفينة مسافة من الزمن وكانت من رحلة إىل مدينة أخـر, فأثنـاء الرحلـة يف البحـر فجـأة قـام سـيدنا 
نة وكانت فيها ألواح أخذ يقلعها حتى دخل املاء, فهذا العمل ورفيقه وتلميـذه رآه وهـم اخلرض إىل السفي

ًوسط البحر أمر ليس مستقبحا فقط بل جيب أن يقبض فاعلـه وال يمكـن قبـول ذلـك مهـام عظـم حـال 
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ًأخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا, ومل يسكت فقـال لـه :  وقالXالفاعل, فغضب سيدنا موسى ً
ملنكر الذي فعله عظيم, فكان أول اعرتاض عىل شيخه, فكان سيدنا موسى آمر بـاملعروف ونـاه عـن أن ا

, وقد أرسله اهللا لبني إرسائيل كي يؤدهبم, فيجد أول جتربة ويف حالة املوت واخلطـر يقلـع اللـوح, املنكر
 نفس الوقت رأ سـيدنا قال ملا قلع اللوح وضع ثوبه فهدأ البحر ومل يدخل املاء, لكن يف: قال أهل العلم

ً أمل أقل لك أنك لن تـستطيع معـي صـربا ولـست مـؤهال :Xموسى هذا العمل منكر, فرد عليه اخلرض ً
للفهم والتعليم واالستفادة? جاءت كبرية من اخلرض لسيدنا موسى, هذه مراتب العلـم, هلـذا لـو يتأمـل 

 فأنتم قد جتلسون ساعة أمام التلفـاز مـن ًاإلنسان يف عظمة هذه القصص والسور فالقرآن ال يأيت هبا عبثا,
أجل مسلسل تكتبون أسامءه وأسامء ممثليه وخمرجيه ومصوريه وكم خيرسون ويدفعون عليـه وغالـب مـا 
يدفعون هلم غرض فيه وهو االنحراف, وغرض آخر هو التجارة أو االبتـزاز والعيـاذ بـاهللا وغريهـا مـن 

خواننا يف القصة املقروءة واملسموعة واملرئية, فهذه قصة أليس املفاسد هذا ما يشاهدونه أوالدنا وبناتنا وإ
درجات الرجال, الذين كذلك? وهي واقعية حقيقية تشري إىل أرشف معاين القصص ألهنا جاءت يف أعىل 

فـانظروا كيـف من بلغوا مرتبة النبوة وهي الصديقية الكـرب, بمعنى آخر هم األنبياء عليهم السالم, أو 
يات التحول والتسلسل والتنقل وكم فيها من مقدار العلم واخلشية والتـأدب والعطـاء تصف لنا هذه اآل

ً وكان كالما خطريا, أي أنك قد نقضت العهـد ﴾ًأمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا﴿ 8اإلهلي, قال ً
  وتستفيد, مع العلم أن ما حصل منأن تكون طالب علمتستطيع الذي بيني وبينك, وال عندك صرب وال 

 مل يكن بينهم كتاب, فلم يكن علم تلقي كام هو معروف عنـد النـاس Xموسى عليه السالم ومن اخلرض
, ألن موسى عليه السالم قد جتاوز هذه املرحلة أن يأيت فيقرأ عليه أو يستمع منه أو يأخذ عنه أو يميل عليه

ا أن ينبه ويعاتب سيدنا موسـى أن هـذا لكن املرتبة التي يريد اهللا هبفقد منحه اهللا من العلم ما فيه الكفاية, 
وال مزيد عليه وما عندك لـيس إال الـيشء اليـسري, يف التفـسري العامل فيه من العلوم ما ال تدري وال تعلم 

أهنم ملا ركبوا يف السفينة جاء طائر فوقف عىل حرف السفينة ثم نقر يف املاء فأخـذ قطـرات, فقـال اخلـرض 
فال يمكن احتواء  » وعلمك من علم اهللا إال كام أخذ اهللا من هذا املاءما علمي«:  من باب الرمزXملوسى

 وهـذا أكـرب مثـال ﴾...ًلو كان البحر مدادا لكلـامت ريب﴿ 8هذه العلوم التي أودعها اهللا يف العامل, يقول
عجيب, فمن يريد مراتب العلم يف هذا الوجود فلو كان البحر مداد واألشجار كلهـا أقـالم لنفـذ البحـر 

ما نفدت كلامت ... ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم﴿ أن تنفذ كلامت ريب ولو جئنا بمثله مددا, قبل
 هذه عظمة العلم, فكيف ترون أحدكم عندما يستلم شهادة اجلامعـة أو الكليـة أو أي شـهادة فكـم ﴾اهللا

علم مل يكن ليفتخر أو مقدار النفخة التي يصاب هبا والفرح? ما السبب? ألنه مل يطلب العلم, ولو طلب ال
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ليحس هبذه الكربياء الكاذب, ومل يكن يف هذا الفخر, إنام طلب املال بالعلم واملرتبة بالعلم واجلاه بالعلم, 
ومادام منقطع عن العلم يكون عىل صفة االفتخار واالنتفاخ الصوري عىل غري معنـى كـالورم, فمراتـب 

ال يفخر به وال يستشعر عظمة ما معه وال يقول قد وصـلت العلم التي يريدها اهللا أن يطلب العلم للعلم ف
 ﴾قـال ال تؤاخـذين بـام نـسيت﴿: X, قالXإىل درجة كرب بل يستمر, وهكذا سمعنا يف قصة موسى

 وفيه إشارة أن اإلنـسان خيطـئ »رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان«: ملسو هيلع هللا ىلصوالنسيان له حكمه, وقال رسول اهللا
ً مرتبة النبوة والصديقية قد ال حيصل منه الفعـل العكـيس عمـدا وإن ًلكن غالبا من يفوحيصل منه الزلل, 

 هلذا قالوا أنه نسيان, ثـم قـال أن هـذا األمـر ﴾ًوال ترهقني من أمري عرسا﴿عظم إال أن يكون النسيان, 
الذي سلط عليه أكرب من مستو إحسايس وإدراكي وتقبيل وحتميل فـال ترهقنـي فـال تكلفنـي يف أنـواع 

 فوق الطاقة واالستعداد واإلمكانية التي لدي, فمستو إدراكي وإحسايس وفهمي والتلقـي العلم ما هو
ًعندي أدنى من هذا احلد, هذا ليس علام بل اختبارا صعبا,  ً أعطني يشء أسـتطيع أن أتعامـل معـه وأدرك ً

ًووجـدوا أطفـاال  نزلوا من السفينة ودخلوا مدينة من املـدن ﴾ًفانطلقا حتى إذا لقيا غالما فقتله﴿أبعاده, 
وكلهم متقاربون يف سن الشباب, دخل سيدنا اخلرض يف موقع اللعب واألطفال يلعبـون فوجـد يلعبون, 

ًولدا وضيئا يف أحسن عمر الشباب فقبض عليه وخنقه وقتله, سيدنا موسى ًX لعل األوىل كانت أسـهل 
 ألجل تعلمني أو ترشكني يف  هل خرجت معك﴾ًأقتلت نفسا زكية بغري نفس﴿: عليه من الثانية, فقال له

ًالقتل والذنوب واملحن? هذا ظاهر العلم بال شك, أوال كنت باتغرق الناس وقبلناها والعفو منك, فقـد 
 ولـد صـغري مل ﴾ًقتلت نفـسا زكيـة﴿نسيت وال ترهقني أكثر من هذا, خرجت إىل الطريق فقتلت إنسان 

, فهـو ول سيدنا موسى هذا عىل اعتبار أهنا حجـةيعص اهللا بعد وال زال يف مستو الطهارة والنزاهة ويق
يعرف أن اخلرض قد يرتكب أشياء عجيبة ومستو العلم الذي لديه غري الذي يف مـستواه, لكـن إن كـان 

يلعـب مـع , لكنـه طفـل  يستحق عليها القتـلًالقتيل كبريا يكون مقتله بسبب معصية, أو ارتكاب خطيئة
 يقتل أحد أو رض أحـد, فكيـف يقتلـه بغـري نفـس? ففـي األوىل األطفال ونفس زكية بغري نفس فلم يراه

ًأقتلـت نفـسا زكيـة ﴿: ًواالستنكار لكفاه, مثال إن قـالمستو االستقباح لو وقف عند ووالثانية حكم, 
 وكفى, لكـن ﴾أخرقتها لتغرق أهلها﴿: , فهذه فيها سؤال يرد عليه, ويف األوىل لو قال وكفى﴾بغري نفس

ًلقد جئت شيئا نكرا﴿ًم يضع حكام, يف كل مرة عليه السال لقـد ﴿ ال جيتمع عليه أهل الطبـاع الـسليمة, ﴾ً
ً شيئا خبيثا منكرا, فرد عليه اخلـرض﴾ًجئت شيئا إمرا ً ًX :﴿علمـك يـا موسـى ال ﴾...أمل أقـل مـستو 

ة وهذا الكالم لو نظرنا إليه يف كثري من حياة البرش من بـاب االسـتطراد يف حيـايلتقي مع مستو علمي, 
 جعل علوم البرشية أنواع حتى يف حياة الناس األولياء والصاحلني, فبعض النـاس أعطـاه 8البرشية فاهللا
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اهللا نصيب من اجلذب, وال أعني بذلك الغرام أو اخلروج عن دائرة العقل, بل قـد يبلـغ الرجـل املـأخوذ 
ًوا يـسمونه جمنونـا يف مثل سيدنا أويس القرين وهذا مثال قوي كي تفهمـوه, فـسيدنا أويـس القـرين كـان

وأهل العقول الـسليمة وقد كان كذلك يف مستو نظر قومه وأصحابه ال يقبل سيدنا عمر وعيل, عرصه, 
يف مستو فهمهم من سالمة عقلهم يقررون أن هذا الرجل قد جن وأخذ وال يليق أن يتفاهم مع القـوم, 

نه ملا التقى بسيدنا عمر وعيل مل يـسمح هلـم ًفإن كان هذا موجودا فيام يتعلق بالبرش أنفسهم وسلوكهم, أل
 مباحلوار والكالم, بل حتى ملا سألوه حاول يغيب عليهم, فقال هلـم أنـا عبـد اهللا لـيس فـالن ومل يعـرفه

وملا عرفهم وعرفوه مل يطل معهم النظر ومل جيالسهم ويناقشهم ومل يقبل منهم املال, حتى أن سيدنا بنفسه, 
 من يأخـذ منـي اخلالفـة? ال »يمن يأخذها من«ويقول يرضب درته باألرض واملتأثر ًعمر سكت سكوتا 

أريدها ملا سمع الكالم من أويس القرين الذي هو يف مستو عموم اخللق جمنون, هلذا جيب عىل كل واحد 
منكم ومنا أال نفخر بام نعلم وال نستقبح ما نسمع, فإن سمعت من كرامـات األوليـاء واملجاذيـب وعـام 

ًامل اهللا ال تستقبحه, فإن شاهدت منكرا وأنت من أهل امليزان العلمي فاسـتقبحه بـام يلـزم مـن يدور يف ع
األمر باملعروف والنهي عن املنكر, لكن ضع يف حسابك أن العامل مآلن بعلوم يأيت عـن طريـق األوليـاء, 

, الـسحر, اجلـن, وعلم يأيت عن طريق املشعوذين, وعلم يأيت عن طريق علامء الفلك, أو اجلرة, التنجـيم
اإلحياء, اإلهلام, وخذ لك من العلوم الكثري, فامذا لديك? هناك علـوم عـرصية تـأيت عـن طريـق الكفـار 

, بينام أحدهم ال معه يشء وير نفسه شيخ العلامء, فإذا دخل املـسجد بواسطة التنويم, فالدنيا مآلنة علم
باحلكم والكفر والترشيك والتبديع, ما علمك وما مل يريح أحد, وإن طلع املنرب مل يرتك أمة من أذ لسانه 

 وفـوق هـذا 8لقيته, عند من تعلمت? هؤالء أنبياء بلغـوا مرتبـة املكافحـة مـع احلـقنوع التلقي الذي ت
ًيبتليهم اهللا عن طريق العلم أن ما عندهم من العلم قليل, وأن كلام ازداد اإلنـسان صـربا وحلـام وتوسـعا  ًً

احلال والنفع, وتستوعب هذه األمة التي جعلها اهللا يف هذه األمة اع العلم يتسع وجتربة اتسع علمه, وباتس
ًعىل نامذج مذاهب وأفكار وعقول, اليوم عندما تدخل منزال تر كل فرد فيه عىل رأي, أو قرية جتـد كـل 
واحد لوحده, أو مدينة جتد كل واحد عىل جانب, بسبب أنامط ابـتالء وبعـضها سـوء إيـصال للمعرفـة, 

 يف مثـل 8كيف تتعامل مع هذه األمة وتستفيد من هذه القصص وتدخل يف هذا املدلول الـذي بينـه اهللاف
 .Xهذه السورة عن سيدنا موسى

نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من أهل العلم النافع ويرزقنا نصيب من الفهم واحلكمة واالتـصال بعلـم 
ًالصاحلني ظاهرا وباطنا, وصىل اهللا وسلم ل ّالرجال الكمالعلامء وبركة األولياء واالرتباط بام وهبه هلؤالء  ً

 .عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني
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أمل أقـل لـك إنـك مل ﴿: Xً خمربا عـام جـر لـسيدنا موسـى8أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم, قال

حانك ال علم لنـا إال مـا علمتنـا  سب﴾أقرب رمحا. عذرا... قال إن سألتك عن يشء. ًتستطيع معي صربا
إنك أنت العليم احلكيم, سبق لنا يف هذه السورة املباركة أن قرأنا آخر درس يف شهر شعبان حول ما هيـأه 

 من اللقاء بني سيدنا موسى واخلرض, وما أجر اهللا تعاىل يف هذه السورة بـني هـذين الفـردين مـن 8اهللا
 اختـرب Xد ورد يف اآلية كام سمعنا من قبل كيف أن اخلـرضعجائب املصادفات واألقضية واألقدار, وق

 قـد Xسيدنا موسى يف بعض املسائل وأدخله فيام يسمى عند أهل العلم بالرتبية وااللتزام, وكان موسى
 فـأراد أن يـربز ﴾وفوق كل ذي علم عليم﴿ًعلم علام من ربه وهو علم النبوة, ولكن موالنا قال يف كتابه 

ًياء خصوصا أن علم اهللا  عظيم وأن هللا عبادا ربام علموا من العلم أكثر مما يعلمه بعض ًلألمة عموما ولألنب ً
األنبياء, وقد اختلف يف شخصية اخلرض أنبي هو أم عبد هللا صالح غري نبي, وهذا اخلالف طال خربه بـني 

ت, وبعضهم رجح العلامء ومنهم من را أنه نبي باعتبار أن الوحي كان ينزل عليه كام ورد يف بعض اآليا
ولـو كـان يف هـذا األمـر يشء مـن حيـث بأنه عبد صالح ليس بنبي يوحى إليه, إنام كان اهللا يلهمه اخلري, 

ًالفصل لفصل القرآن يف ذلك لكن اإلفادة كلها واالستفادة أن نتعلم أن هللا يف هذا الكون عجبا يف النـاس 
 وبدأ يتحرك مع اخلرض بتلك القصة التـي قـد  إىل جممع البحرينXويف العباد واألنبياء, فقد جاء موسى

ًسمعتم طرفا منها, فكان أول ما كان أهنم ركبوا يف السفينة فجاء اخلرض فخرق الـسفينة, فـاعرتض عليـه 
لكن اهللا حفظ أهل السفينة حلكمة أرادها يف ذلك الفعل, فكان اخلرض يعاتب موسى ويقـول لـه موسى, 

 ومل تسكت وستعرتض عيل, فقال ال تؤاخـذين بـام نـسيت فكانـت ًأمل أقل لك إنك مل تستطيع معي صربا
ً وقال ال ترهقني من أمـري عـرسا أي ال تكلفنـي مـشقة يف مـصاحبتي لـك Xاألوىل نسيان من موسى

ًوعاملني باليرس ال بالعرس, فانطلقا يف املرحلة الثانية وعربا يف مدينة فوجدوا أوالدا يلعبون وبينهم غـالم 
 ويـرصعه عـىل األرض, فلـام  يمسك الطفل ويقتلع رأسه بيديهXم, فإذا باخلرضكان أنرضهم وأحسنه

ً هذا الفعل غضب وقال أقتلت نفسا زكية, ومعنـى زكيـة أي طـاهرة صـغرية مل ترتكـب Xرأ موسى
ًجرما ومل تقتل نفسا حتى تقتل هبا, لقد جئت شيئا نكرا, فكان ينتقده وحيكم عليه, أي فعلت شيئا منكـرا  ً ً ً ً ً

 ال يمكن السكوت عنه, وأنى ملوسى أن يسكت عىل منكر وهو نبي اهللا الذي عرف بشدة الغـضب ًعظيام
ًيف اهللا? وموسى يف هذه املرة مل يكن ناسيا كام كان يف املرة األوىل, لكنه كان يف غفلـة عـن األمـر أن املنكـر 

ر واضـح, فـرد عـىل  كام يعلم هو ليس بالزم بل أمر خطري وال يسكت عنه ومنكXالذي ارتكبه اخلرض
ًليس نسيانا بل تعمدا ملا رآه من ذلك الفعل الشنيع يف نظره, فرد عليه اخلرض وقال له إنك ال زلت اخلرض  ً
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 هـذه املـرة ﴾إن سـألتك عـن يشء بعـدها﴿: غري متمكن من االلتزام بالرشط الذي بيننا, فقال له موسى
فال تصاحبني قد بلغت من ﴿هناية الصحبة األخرية فإن وجدتني اعرتضت عليك يف مسألة ثالثة ستكون 

ً أي قد وصلت إىل مرحلة يصح لك فيها ترك مصاحبتي فأنت معـذور ألين خالفتـك ثالثـا, ﴾ًلدين عذرا
 قرية من قر الشام فعربوا عـىل ﴾يضيفومها...حتى أتيا أهل قرية استطعام أهلها﴿فانطلقوا يف رحلتهم, 

 لكن كان أهل تلك البلدة والعياذ بـاهللا ال يكرمـون الـضيف, أهلها وطلبوا من يعطيهم يشء من الطعام,
 يف أرجاء املدينة حتـى سـار أمـام Xفلم يطعموهم وال سقوهم املاء وامتنعوا عن إضافتهم, فمر اخلرض

جدار من اجلدر وكاد هذا اجلدار أن يسقط فوقف اخلرض يسوي ذلك اجلدار ويأيت باحلجارة كـي يـسنده 
ً قـد أودع يف يـد اخلـرض رسا فمـسح 8كون عليه من االستقامة, ويف رواية أن اهللاويعيده إىل ما جيب أن ي

لـو شـئت الختـذت ﴿ ملا رأ هذا العمل من اخلرض قـال لـه Xعىل ذلك اجلدار واستقام, سيدنا موسى
 لو كان األمر يقتيض أن تصلح هذا اجلدار هلؤالء الذين مل يكرمونا أقل يشء خذ عليه أجـرة, ﴾ًعليه أجرا

 اعرتاض, واملقصود من كالم موسى أنك لـو أخـذت األجـرة الشـرتينا Xن هذا الكالم من موسىفكا
 انقطـع ﴾هـذا فـراق بينـي وبينـك﴿: ًالطعام بدال عام حصل لنا من القوم, فكان رد اخلرض عليه السالم

ًع عليه صربا, نت مل تصرب ومل تنجح فيام اتفقنا عليه, سأنبئك بتأويل ما مل تستطأاألمل يف استمرارك معي ف
تربتك فيها ومل تسكت سأريك ما هي العلل واحلجج والرباهني التي جعلتنـي من املسائل الثالث التي اخ

: أفعل ذلك الفعل من حيث العلم وصحته ومن حيث جهلك أنت بام كنت عليه مـن االعـرتاض, فقـال
ملك يف طرف مـن أطـراف  هذه السفينة قمت بخرقها حتى تصرب معلولة وهناك ﴾ًغصبا...أما السفينة﴿

األرض هذه السفينة متوجهة إىل مينائه ومن عمل هذا امللك أن خيـرج ويبحـث عـن الـسفن الـصحيحة 
السليمة فيأخذها لنفسه, وإين فجرت هذه السفينة حتى تبقى حمافظة ال يستطيع الظـامل أن يأخـذها ألهنـا 

فيدون مما تأيت به من البحر, وهم مجاعة مـن كانت جلامعة من الفقراء الذين اشرتكوا يف رشائها وكانوا يست
الضعفاء والبسطاء األمراض, فأردت أن أعيبها حتى ال يغتصبها امللك الظامل, فاستفدنا من ذلك أن فعل 

أما الغالم فكان أبواه مؤمنني, أما الغالم الذي قتلته واعرتضـت اخلرض عليه السالم كان له وجه رشعي, 
ًا وله أبوين مؤمنني ولو عاش هذا الطفل وكرب سيكون سببا يف كفر أبيه وأمه, ًعيل يف ذلك كان فاجرا كافر ً

 أن يبقى أبواه عىل اإلسالم فسخر اهللا اخلرض فقتل ذلك الطفـل ملـا قـد سـبق يف سـابق األزل 8فأراد اهللا
يه, وقال ًوالعلم لد اخلرض مما علمه اهللا أن هذا الولد ال يمكن أن يعيش فلو عاش لكان سببا يف كفر أبو

ًفخشينا أن يرهقهام طغيانا وكفرا﴿ًالقرآن خمربا عن اخلرض  , وهكـذا ﴾ًوأقـرب رمحـا﴿ طهـارة ﴾زكاة... ً
 كان حتته كنز لطفلني يتيمني قد مات آبائهم الـسابقون, ﴾هلام... وأما اجلدار﴿: كان األمر, السبب الثالث
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رفع األحفـاد صـالح األجـداد, وهـذا فيـه ًقال أهل التفسري أن األب السابع من جهة األم كان صاحلا, ف
إشارة أن صالح اآلباء ينفع األبناء, وأن تقو األصول تنفع الفروع, وأن عمل اآلبـاء الـذين ذهبـوا إىل 

بربكة آبائهم الذين ماتوا, وهذا يف الدنيا  األوالد احلفظ والسالمة 8 يبقى أثره يف أبنائهم ويمنح اهللا8اهللا
 أي هـذا الـذي ﴾وما فعلته عن أمـري.. رمحة من ربك... فأراد ربك أن يبلغا﴿أمر واضح يف كتاب اهللا, 

ًرايته من خرق السفينة وقتل الغالم وإقامة اجلدار ليس مبنيا عىل اجتهادي لكنه من أمر اهللا, وهذه املسألة 
ن الـذي كيف كان أمر اهللا للخرض إن مل يكن ينزل عليه جربيـل? فـاملعلوم أ: التي جعلت العلامء خيتلفون

 هم األنبياء, فاعترب بعض أهل العلم أن هذه اآليـة تـشري 8كاألنبياء وبني احلقيوصل العالقة بني الناس 
إىل أن اخلرض نبي, ومعلوم أن األنبياء متنوعني فنبي مرسل ونبي غري مرسل, فال بأس إذا قيل أن اخلـرض 

بي غري مرسل, إنام هو عبد مـن عبـاد نبي غري مرسل, ولكن غالب أهل العلم أنه ليس بنبي مرسل وال بن
ذلك تأويـل مـا مل تـسطع عليـه ﴿: اهللا الصاحلني, وعالقته بربه مبنية عىل اإلهلام والتوفيق, ثم قال اخلرض

 هذا هو تعليل وحتليل األمور التي مل تستطع الصرب عليها وعارضتني فيهـا, هـذا كلـه يبـني أن يف ﴾صربا
ت فيها هذه القصة إشارات عظيمة وفوائد علمية ينبغي أن نستفيدها, هذه اآليات التي استمعنا إليها ورد

ًفمثال نستفيد من هذه اآليات الكريمة أن القرآن اعتنـى بالقـصة وأن للقـصة أثـر يف ربـط النـاس بـرهبم 
أن من القصص مـا يبـني كرامـات األنبيـاء ومعجـزاهتم وكرامـات األوليـاء, : ًومعرفة حق اخلالق, ثانيا

م كرامات ثابتة وإذا قلنا أن اخلرض عليه السالم هو عبد صالح فيعنـي أنـه عبـد مـن األوليـاء فاألولياء هل
الصاحلني, وله كرامات أظهرها تعاىل يف هذه االية, لكن ال ينبغي أحـد أن يعتقـد أن األوليـاء أكـرب مـن 

 بعد األنبيـاء, ففـي هـذه األنبياء, فالرتتيب املعروف أن األنبياء أفضل, واألولياء يأتون يف الدرجة الثانية
ً قد جيعل من العلـم علـام 8تفضيل الويل عىل النبي إنام فيه تقرير لنوعية العلم فقط, ان اهللالقصة ال يعني 

يف قـصتها مـع زكريـا , Xال يطلع عليه األنبياء وقد يطلع عليه بعض عباده, مثل ما جر للسيدة مـريم
احلات, وأجر اهللا عىل يدها من الكرامات ما أثبته القـرآن, وهي تشري إىل والية تلك املرأة وأهنا من الص

فهذه فوائد يستفيدها اإلنسان من آيات اهللا ويـستفيد منهـا رضورة الـصرب وأن الـتعلم ال يـأيت بالعجلـة 
 حيث موسى عـىل الـصرب ففـي الـصرب فائـدة وثمـرات, وهكـذا شـأن العلـم Xواالستعجال, فاخلرض
 مـع اخلـرض وجـدنا أن X علم يكتب أو يقـرأ, فـإذا نظرنـا إىل موسـىليس كل: والتعلم, ومن الفوائد

موسى كان يف مرتبة املتعلم, واخلرض يف مرتبة العامل  أو املعلم, لكن ليس هناك كتاب قـرئ أو طـرح مـن 
اخلرض عىل موسى قد طرح, لكنها جتربة عملية, فعرفنـا أن يف التجـارب العمليـة ويف الـصحبة والـسفر 

 أودع يف سـلوك األوليـاء والـصاحلني 8ًأنـواع الـتعلم, وهـذا أيـضا يبـني لنـا أن اهللاملشرتك نـوع مـن 
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ًومصاحبتهم واجللوس معهم ومعارشهتم فائدة ونفعا يـستفيده اإلنـسان, وإذا كانـت مـصاحبة موسـى 
 قد بينت لنا هذه املعنى العظيم املشار إليه يف هذه اآليات فكيف بمن صاحب األنبياء سنوات Xللخرض
سنوات أخر? فلنعلم بارك اهللا يف اجلميع أن الصحبة يف العلـم واالسـتفادة  بمن صاحب العلامء وكيف

من جتارب أهل العلم تعود عىل اإلنسان بنصيب وافر من املعارف العلمية والنظريـة واملقـصود بالنظريـة 
لم, وكثـري مـن نـامذج أي التجربة التي تعود عىل اإلنسان بالفوائد, لذلك بني أهل العلم أن العلـم بـالتع

العلم يتأتى بمجالسة األولياء والعلامء والصلحاء, فإنك أهيا الطالب أو الطالبة تستطيع أن تكتـسب مـن 
ًسلوك الصاحلني وسلوك العلامء املتقني ومن االقتداء هبم والنظر إىل أعامهلم وأحواهلم علام أكثر مما تأخذه 

 ,القصص العظيمـة يف كتـاب اهللا, والتـي مجـع إذن هعن الكتاب والرشيط والوسائل األخر ذه إحد
.. ويـسألونك﴿: 8 بقصة أخر, وهي قـصة ذي القـرنني قـال8ً فيها أنواعا من الفوائد وأحلقها8اهللا
 وهنا ينبغي أن نتعلم أن السؤال نصف العلم واإلجابة مكملة للنصف اآلخر, وجيب عـىل املـسلم ﴾ذكر

ولكن السؤال يف العلم ينبغي أن يكون بنية االستفادة ال بنيـة اجلـدل, أن تتعلم السؤال يف العلم واملسلمة 
 عن ذي القرنني, ومن هم الذين سألوه? قال يف التفسري أن من سـألوه ملسو هيلع هللا ىلصلذلك ملا سأل الناس رسول اهللا

ًهم اليهود, وهم أهل كتاب, وقد ورد يف كتبهم أخبارا من أخبار ذي القرنني فسألوه عنـه, فنـزل القـرآن 
ً سأقص عليكم من نبأه وخربه قرآنا ووحيا من عند اهللا, هذا إشارة إىل ﴾ذكر.. قل سأتلوا﴿: عنهمجييب  ً

أن اإلسالم يعتني بالتاريخ وقصص األفراد وبرتاجم السابقني, كام نستفيد أن اإلثبات أي التوثيق العلمي 
ًا كبرية وأحداثا تارخيية صار للتاريخ واألحداث أمر مرشوع يف اإلسالم, وقد وثق اهللا لنا يف القرآن قصص ً

والتغيري الكثـري مـن , فاألقوال فيها من الكذب والدس والنحل 8املرجح لصحتها ورودها يف كتاب اهللا
اقوال الناس, أما كالم اهللا فال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد, فيـستفاد  أن 

ق للتاريخ, فيتلو اإلنسان القصص التارخيية عن موسى واخلرض توثيكتاب اهللا أعظم مصدر من مصادر ال
: 8, فقـال8ًوأخبار ذي القرنني وهو متأكد متاما أهنا قصة يقينية وصـحيحة بـام ورد عنهـا يف كتـاب اهللا

 وهنا قال أنه لن يأيت لنا بأخبار ذي القرنني كلها لكـن بـيشء مـن ﴾ذكر... ويسألونك عن ذي القرنني﴿
 هو أحد امللوك ويسمى االسكندر األكـرب املقـدوين, عـاش يف العـصور ﴾له يف األرضإنا مكنا ﴿: ذلك

السالفة املاضية قبل اإلسـالم, كـان رجـل قـوي اهلمـة شـديد الـشكيمة, كـذلك يمتلـك مـن األمـوال 
واألسباب ما مكنته إىل غزو العامل, فيكاد يكون من الرجال الذين ملكوا العامل كله, لذلك هذا االسكندر 

وآتيناه من ﴿ وما معنى مكناه? أي ملكناه أطراف األرض ﴾إنا مكناه يف األرض﴿:  اهللا خربه فقالوصف
 أي يرسنا له أسباب امللـك والـسلطان والفـتح والعمـران وتكـوين اجليـوش وقيادهتـا, ﴾ًكل يشء سببا
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صلحة جيوشـه وأعطاه اهللا من العلم املناسب لزمانه ما ساعده عىل استغالل أسـباب املـادة وتطويعهـا ملـ
ًوهو قد ملك املرشق واملغرب, قال أهل العلم كان ملكا مؤمنـا مكـن اهللا لـه يف األرض وحكمه وملكه,  ً

, هذه مسألة مهمة, ملسو هيلع هللا ىلص وسيدنا حممدXفعدل وأصلح املجتمعات, وكانت مرحلة وجودها ما بني عيسى
رنني مل تأت إال يف القرآن, هلـذا كالتوراة واإلنجيل مل تذكر ذا القرنني وأن قصة ذا القوهي أن كتب السامء 

عىل كـل حـال مـن بـاب , ملسو هيلع هللا ىلصكانت حياة هذا امللك يف الفرتة ما بني عيسى عليه السالم وحياة نبينا حممد
ًاالستفادة قال أهل العلم أن الذين ملكهم اهللا األرض أربعة وملكوا العامل وكـان حكمهـم عامليـا يف كـل 

, أما املؤمنـات فـسليامن عليـه الـسالم ابـن داود, والثـاين ذو اثنان كفار واثنان مسلمني: مكان هم أربعة
القرنني, وأما الكافران فالنمرود والثاين بختنرص, وبختنرص هو أحد امللوك الذين آذوا وامتهنوا اليهود يف 

الذي منحه اهللا من كل يشء سـبب ويـرس ) ذو القرنني(العصور السابقة, وصف اهللا تعاىل خرب هذا امللك 
ًب السفر يف الرب والبحر, وطبعا يف تلك العصور مل يكن فيها أسباب السفر باجلو, فـأتبع سـببا أي له أسبا ً

 ًجهز جيوشه وسلك طريقا نحو جهة املغرب, حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي وصل إىل احلد الذي يـر
العـني يف آخر مساحة األرض أهنا تغرب فيها الشمس وجدها تغرب يف عني محئة, أي عـىل حـسب نظـر 

ًعندما بلغ إىل هناية موقع األرض من جهة الغرب وجد أن الشمس تغرب يف مـاء وطـني, طبعـا هـذا مـا 
الحظه بعينه لكن احلقيقة غري ذلك, لكن هذا ما رآه وفرسه يف تلك اللحظة وهو واقف عـىل أقـىص حـد 

ت ونزلت يف مـاء من حدود األرض من جهة الغرب ومد نظره إىل األفق فرآ يف نظره أن الشمس انطفأ
ًأن كل أهل زمن وأهل كل عـرص دائـام وطني, والشمس أعظم من هذا, ليست كذلك, لكن كام تعلمون 

يفرسون الظواهر الطبيعية حسب مقتىض مـا يفهمـون مـن إدراك العقـل, وأن إدراك العقـل هـو عامـل 
ًس وطبعا هـي بعيـدة مساعد عىل تعليل الظواهر وتفسريها, فكان مقيض عقله وفهمه وهو ينظر إىل الشم

عنه لكن هكذا نظر إليها أهنا غربت يف ماء وطني أي ماء محـئ, هـذا حـسب نظـره أمـا احلقيقـة فليـست 
ًكذلك, لذلك وجدها تغرب يف عني محئة ويف هذه املنطقة وجد عندها قوما, فلام وجـد هـؤالء النـاس ال 

 جهة الغرب ملا وصل إليهـا ووجـد عنـدها ًيستطيعون وال يفقهون قوال, قلنا يا ذا القرنني هذه املنطقة يف
 أهلمه أن يفعل فيهم ما هيـأ اهللا لـه مـن االختيـار إمـا أن 8أمة قلنا يا ذا القرنني أي عن طريق اإلهلام فاهللا

 إمـا أن تقـتلهم أو تـدعوهم إىل اإليـامن, قـال ﴾حسنا.. قلنا يا ذا القرنني﴿ًيعذهبم أو يتخذ فيهم حسنا, 
أما من ظلـم فـسوف ﴿وم كانوا أمة كافرة, فأحس بإهلام ربه بدأ يفكر ماذا يفعل? املفرسون أن أولئك الق

ً فالقتل ليس حال لكنه سينتقل إىل عـامل ﴾نكرا... ثم يرد إىل ربه﴿ من أرص عىل الكفر سوف يقتل ﴾نعذبه
 يف الـدنيا أو يف ﴾حـسنا... أمـا مـن آمـن وعمـل صـاحلا﴿اآلخرة وسيجد حسابه عند ربه عىل كفـره, و
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 سنيرس عليه يف هذا الوجود والدنيا ولن نؤذيه أو نرضه, هكذا كـان يـدور ﴾يرسا... وسنقول ﴿خرة, اآل
الفكر يف عقل ذي القرنني, وهكذا فعل يف أولئك القـوم مـا بينـه القـرآن مـن احلـالتني مـن أسـلم تركـه 

 أي ﴾ًثـم أتبـع سـببا﴿وساعده عىل إقامة حياته يف ذلك املوقع والذين كفروا قتلهم, ثم استمر يف رحلته 
ًسلك طريقا بعسكره وجنده نحو املرشق, متحوال من جهة الغرب قاطعا األرض من وسـطها, فاسـتمر  ًً

حتى بلغ مطلـع الـشمس, انظـروا كيـف القـرآن يسافر مدة من الزمن قال بعض أهل العلم أهنا شهور, 
رض بل احلال الـذي جـر ًيصف لنا أخبار أولئك ال يصف لنا مثال كيف تركيب الشمس أو تركيب األ

حتـى ﴿ والتعليل للشمس واألرض ومسافة الشمس إىل األرض يرتكها للعلـم, ألولئك, ويرتك التفسري
 وصل االسكندر إىل أقىص املعمورة من جهة الرشق ومل يبق معه إال أن ير الشمس ﴾بلغ مطلع الشمس

لشمس ترشق عليهم ليس علـيهم مـن ًأمامه, فوجدها تطلع عىل قوم مل نجعل هلم من دوهنا سرتا, وجد ا
لباس وال بناء وال ما يسرتهم من حر الشمس إنام أرساب حتت األرض وأنفاق يدخلون إليها إذا طلعـت 
الشمس وإذا غربت خرجوا ملعايشهم ومكاسبهم, وهنا يشري إىل أن هذه املنطقة التي وصل إليهـا كانـت 

حتى إذا بلغ مطلع الشمس م وشكلهم وما كانوا عليه ًبلدا شديد احلرارة, فلام وصل إىل هناك ورأ حاهل
قد أعطاه من العلم ما يمكن له أن يترصف مـع هـؤالء القـوم  8ًخربا, أي أن اهللا.. ًسرتا.. وجدها تطلع

بنفس األسلوب الذي ترصف به مع أهل املغرب, يرتك املؤمن ويقتل الكافر, واستمر عىل تلـك الرحلـة 
ة الثالثة يف طريق ثالثة بني املرشق واملغرب عىل جهة الشامل, وكان يـسري يف ًثم أتبع سببا أي واصل الرحل

 منطقـة بـني حـاجزين ﴾بـني الـسدين﴿ًجبال شاهقة, حتى إذا بلغ مكانا وهذه املنطقة وصفها اهللا بقوله 
تي, عظيمني, قال أهل العلم أهنا قريبة من أذربيجان وأرمينيا وهي مناطق ملا يسمى اآلن باالحتاد الـسوفي

وبعضهم قال أهنا منطقة غري معلومة عىل خارطة األرض اآلن لكنها موقع من األرض, وهذا السد الذي 
 ﴾ًقـوال.. ًوجد من دوهنام قومـا﴿ًوصل إليه هو احلاجز, كان حاجزا بني الناس وأمة أخر, فامذا وجد? 

, وال يعرفون كالم الناس وجد مجاعة وأناس وقبائل ال يكادون يعرفون لسان من لسان البرش غري لساهنم
وال يفقهون لغة األمم, وهؤالء ال حيتاجون يف التوسط بينهم وبني الناس إىل ترمجان, فال إمكانيـة لرتمجـة 
: ما يقولون النقطاعهم عن الناس, فقال له أهل تلك املنطقة الذين كانوا من جهة السد إىل جهـة األرض

 خلف هذا السد أو اجلبال مجاعة يطلق عليهم يـأجوج ﴾مفسدون يف األرض.. يا ذا القرنني إن يأجوج﴿
ومأجوج وهم مفسدون يف األرض كثريو اإلفساد من القتل واألذ والنهب والسلب وغريها من أفعـال 
ًالفساد, حتى قيل أهنم يأكلون حلوم البرش فال يرتكون أخرض إال أكلوه وال يابسا إال محلوه معهم, وطلبوا 

قالوا ما دمت وصلت إلينـا هبـذا اجلـيش والعـدد والعـدة  القرآن بذي القرنني من االسكندر أو من سامه
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ًنطلب منك أن جتعل بيننا وبني هذه القبائل املتوحشة سدا يمنعهم من الصعود إلينا ونحن نـدفع لـك مـا 
 8تريد من املال, أي نفرض لك أموال ورضائب سنوية تصل إليـك حيـث مـا كنـت مـن األرض, قـال

 لكـنهم رب, ويأجوج ومأجوج قبيلتان يقول بعض أهل العلم أهنم من بني آدم وساللة آدمًواصفا ذلك اخل
كانوا قبائل مشوهة اخللقـة وأشـكاهلا متيـل إىل التـشوه وتعـيش منفـردة ومعزولـة عـن العـامل والنـاس, 
م ووصفهم بعض املفرسين بتفسري وأخبار وأقوال ال يستطيع أحد أن جيزم هبا, فمنهم من يقول أن بعضه

عظيم اخللقة وبعضهم يقول أهنم قصار وأن أشكاهلم كأشكال الفيلة وكل واحـد يـتكلم يف هـذه املـسألة 
عىل حسب ما وصل إليه من اخلرب ومل يفصح القرآن يف ذلك بيشء, فلم يفـرس أشـكاهلم وال ألـواهنم وال 

ن نعلم أهنم أمـة أحجامهم, إذن ليس هناك داع ألن نشغل أنفسنا بالشكل واللون والطول والعرض, لك
, لكنهم عاشوا يف جانب مـن األرض وهـم Xمن األمم ويف بعض األقوال أهنم من بني آدم ومن ذريته

مشوهون ولدهيم طباع غليظة كالبطش واألذ والتنكيل ملن وجدوه, فعرضوا عـىل ذي القـرنني مـسألة 
سألة خطـرية ويـستحق أن  اسـتجاب ذي القـرنني ورأ أن املـ﴾ًردمـا... بقوة... ما مكني. ًسدا﴿السد 

يساعد أولئك فأمر جيوشه أن تتحرك وتعمل وأمر أهل تلك املنطقة أن يساعدوه وأكد هلم أنه سيبني سد 
يمنع وصول هذه اجلامعات من يأجوج ومأجوج إىل املنطقة التي فيها األناس اآلخرين من بني آدم حتـى 

 أعينوين بقوة وال أريـد مـنكم مـال لكـن  كل ما معي سأبذله,﴾خري.. ما مكني﴿ال حيصل منهم رضر,  
ًأعينوين باملال والرجال أجعل بينكم وبينهم ردما, أي حاجزا منيعا حصينا,  ً ً أي قطع  ﴾أتوين زبر احلديد﴿ً

, احلديد الكبرية فجمعوها له, فكان يضع قطع احلديد الضخمة بني اجلبلني يف الفتحة التي خيرجـوا منهـا
بنى اجلدار حتى ارتفعت ووصلت ألعىل اجلبـل, فقـال هلـم اآلن نـصهرها وكانت قطع احلديد تبنى كام ي

ًبالنار, فركب املنافيخ وأشعل النريان قال انفخوا حتى إذا جعله نارا وجعل احلديـد املـرتاكم كالنـار مـن 
سـكبه فـوق ي ذاب مـن شـدة احلـرارة ًكثرة احلرارة قال آتوين أفرغ عليه قطرا أي جاءوا له بالنحاس الذ

ًد, ألن احلديد ملا نفخوا عليه احلرارة متاسك مع بعضه البعض, فصار سدا واحدا, فجاء فوقه وذاب احلدي ً
عليه النحاس فسد ما بني اجلبلني من األسفل لألعىل, والتصق بعضه ببعض, وصعب عـىل كـل الفئـات 

ًكـان أملـسا سواء كان يف فئة ذي القرنني أو يأجوج ومأجوج صعب عليهم الصعود عىل هذا السد, ألنـه 
ًنحاسا وحديدا أملسا, ال يستطيع أن يظهروا عليـه أو حيفـروا فيـه, ومل يـستطيعوا أن يـصنعوا فيـه يشء,  ً

 ما استطاعوا أن نقبه من أسفل لصالبته وثخانته, وهبـذا الـسد املنيـع أغلـق ذي ﴾وما استطاعوا له نقبا﴿
 فإذا جاء وعد ريب ووعد بخروج هذه ﴾... هذا رمحة ريب﴿: القرنني الطريق عىل يأجوج مأجوج, ثم قال

اجلامعات من يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة موعد خروجهم من هذا الـسد وتأكـل وتـرشب 
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كل يشء عىل ظهر األرض كام هو معلوم يف عالمات الساعة, فهذا السد الذي وضعه ذي القرنني فائدتـه 
 أهل األرض بحيث أن نسل يأجوج ومـأجوج حمصورة ملن عاش يف تلك املنطقة بل إن فائدته شملت كل

حمصورون يف ذلك املكان إىل اليوم ويأكلون ويرشبون يف تلك املنطقة املغلقة, لكن سيأيت يوم من أيـام اهللا 
يف مستقبل الزمان وقد ورد يف عالمات الساعة أنه سيكون يف عرص عيسى عليـه الـسالم فيفتحـون هـذه 

ويل للعرب مـن رش قـد اقـرتب, «: ي ذكرته لكم يف األسبوع املايض الذاملنطقة وقد ورد يف حديث النبي
 فقـد فـتح مـن »)وحلق بني اصبعيه السبابة واإلهبـام: (لقد فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا

فإن فتحـة هذا الردم مثل دائرة اليد كعالمة رقم مخسة إذا وضع اإلنسان سبابته وإهبامه بشكل دائري فقد 
 عىل عهد النبي كانت عىل تلك الشكل, فال شك أهنا اآلن قد كـربت, وأن هـذا االنفتـاح يأجج ومأجوج

ً فيكون هذه الفتحة تسمح بخروج يأجوج ومـأجوج مجيعـا مـن Xسيزيد ويزيد حتى يأيت عرص عيسى
: 8قـالذلك املكان فيكتسحوا مجيع األرض من مرشقها إىل مغرهبا, كام هو معلوم يف عالمات الـساعة, 

 ال زالوا يف ذلك املكان يموج بعضهم مـع بعـض يعيـشون ﴾ًمجعا... يموج.. ًحقا... محة من ريبهذا ر﴿
ويضطربون يف ذلك املكان وإذا جاء يوم القيامة ال شك أن اهللا جيمعهـم وخيرجـون كغـريهم مـن النـاس 

 شاء اهللا نتكلم ًللحساب والعقاب كام هو معلوم فيام يتعلق بالناس مجيعا, إىل هنا نقف يف هذا املوقف وإن
 .عن باقي اآليات يف الدرس القادم

اللهم فقهنا يف الدين وعلمنا التأويل واسلك بنا خري السبيل وأدخلنا مع خري جيل بمنك وفضلك يا 
 .أرحم الرامحني وصيل اللهم وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, واحلمد هللا رب العاملني
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 ﴾أحـدا... واحـد...مـددا... مـدادا... حـوال... وزنـا... نون صـنعاحيس... ًال يستطيعون سمعا﴿
سبحانك موالنا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم, هذه اآليـات املباركـة مـن آخـر سـورة 
الكهف, وهي ختام هذه السورة العظيمة الكريمة, السورة التي مرت معنا دروسها عىل فـصول متعـددة 

 حيمل من آيات اهللا وعجائب قدرته ولطيف صنعه وحكمته وعربه التي أودعها يف كل فصل من الفصول
 8 بام ال مزيد عليـه, فقـالملسو هيلع هللا ىلصالقصص القرآين وكذلك البيان النوراين املنزل عىل قلب حبيبنا ونبينا حممد

عن أولئك القوم الذين سبق احلديث عنهم من يأجوج ومأجوج وغريهم من تلـك األمـم التـي عـصت 
ًكصت عىل الطريق وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا, تكلمت اآليـة الكريمـة عـن جهـنم  ون8اهللا

التي هي قسم يطلق عىل النار وعىل ما فيها من السعري واحلميم والزقـوم ومظـاهر العـذاب, واملعلـوم أن 
ذلـك جهنم اسم عام لكل النار, مع أن جهنم يف احلقيقة هي أعىل طبقة مـن طبقـات النـار, وتليهـا بعـد 

طبقات أخر ذكرها أهل العلم, أعالها جهنم وأسفلها والعياذ باهللا اهلاوية جنبنا اهللا وإياكم من حر نـار 
 كام قال يف القرآن وما نرسل باآليات إال 8جهنم والسعري ومن حر يوم القيامة, وهذا التخويف من احلق

 قد أعد للصاحلني يف اآلخـرة 8أة أن اهللاويعلم الرجل واملرًختويفا ألجل أن يتذكر الغافل ويتعلم اجلاهل 
 التـي تعـرض ًوأعد للكفار والعاصني جحيام, فتكلم عن هذا اجلحيم الذي هو جمموع يف نار جهنمًنعيام, 

ًيوم القيامة عرضا شديدا, واملقصود هنا بالعرض أي أبرز اهللا جهنم وأظهرها للكـافرين, ومـا جيمـع اهللا  ً
والناس يف كرب وخوف وقلق وعطش وعرق يموج بعضهم مـع بعـض اخلالئق يف ذلك املحرش العظيم 

ًكل منهم خائف عىل نفسه وخائف من عذاب ربه متذكرا ذنبه وما كـان حالـه يف الـدنيا, وتظهـر جهـنم 
فيشهدها أهل اجلمع والناس فيموج بعضهم يف يومئذ للكافرين وهي تتميز من الغيظ كام وصفها القرآن, 

كأهنـا ﴿ يف سـورة املرسـالت 8لك النار ألسنة اللهـب التـي وصـفها اهللابعض من اخلوف وتندلع من ت
 أي كأن الرشر الذي خيرج من جهنم يشبه الرشارة اجلمـل الكبـري األصـفر مـن حجمهـا ﴾مجاالت صفر

 وظهرت هلم أهواهلا وزبانيتها وهـي تتميـز مـن الغـيظ وضخامتها, هكذا ظهرت جهنم عىل هذه الصفة
ًل يف ذلك العرض الكبري يوم القيامة, ختويفـا للكفـار, وكـذلك إيـذانا لألمـم يمسكها املالئكة بالسالس ً

فأولئك القوم الذين كذبوا يف الدنيا وكفـروا بـاهللا ونكـصوا عـن دعـوة احلـق بوعد اهللا الذي ال يكذب, 
هم الذين كانت اعيـن﴿: 8وعرضوا أنفسهم والعياذ باهللا يف الدنيا لسخط اهللا, وصفهم اهللا يف القرآن فقال

 كانت أعينهم الشحمية غافلة عن ذكر اهللا, وعليها هذا الغطاء من املعصية والكفـر, ﴾يف غطاء عن ذكري
غطى أي حجب عنها حقيقة ما يستحق املوىل من العبد الذين كانت أعينهم يف الدنيا حمجوبة عن ذكـر اهللا 

لبشري أو الدعوة أو من حيـذهيم وا النذير أو اوعن اإلسالم وعن اليقني وعن العمل الصالح, وإذا ما سمع
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ويدعوهم إىل رهبم كانت أنفسهم التي شغلت بالغي والدنيا والكفر واملعـصية ال تـستطيع أن تـساعدهم 
, هؤالء هم الذين تعرض جهنم عليهم يوم القيامة وهي تتميز من عىل السمع والقبول وحسن االستجابة

: 8ً منـذرا للكـافر والعـايص, ثـم يقـول8وىلالغيظ وهي تفور وتتلظى أمام أعيـنهم, هكـذا يقـول املـ
 أولئك القوم من قريش ومن اليهود والنصار واألمـم التـي كفـرت بـاهللا ومل ﴾أفحسب الذين كفروا﴿

 والكفـر هـو اخلـروج واملـروق عـن مـراد اهللا تعـاىل يف ﴾أفحسب الذين كفـروا﴿تقبل دعوة رسول اهللا 
تناب املناهي, هل ظن الكفـار أن اختـاذهم األصـنام للعبـادة التوحيد وفيام دعا إليه من اتباع األوامر واج

أفحـسبوا وظـن  أهنم سيسلمون من جهـنم ويبعـدون مـن العـذاب? 8وأشباههم وأمثاهلم من دون اهللا
هؤالء القوم الذين طغوا وبغوا يف احلياة الدنيا فقال بعضهم أن املسيح ابن اهللا, وقال بعـضهم عزيـر ابـن 

اختذها اهللا صاحبة, وبعضهم والعياذ باهللا قال أن املالئكة إنـاث وهـم بنـات اهللا, اهللا, وقال بعضهم مريم 
كل هذا الذي اندرج عىل ألسنة القوم يف اجلاهلية وما بعد ذلك ممن وصلت إليهم الدعوة فحرفوا حقيقـة 

ر كـل , ومنهم من عبد املالئكة أو الذوات أو الـشمس أو القمـر أو النجـوم أو النـار أو الظـواهالتوحيد
 هل اختاذ عبد من عبـاد اهللا ﴾أولياء...أفحسب﴿أولئك القوم يف ذلك اليوم يوم القيامة املوىل هكذا يقول 

ًكعيسى أو عزير جيوز أن يكون ربا واهللا هو احلق واخلالق والرازق? فهـؤالء الـذين اختـذوا مـن دون اهللا 
ْأولياء أي ظنوا أن هللا ولد أو صاحبة من اخللق فقد أعد اهللا  يف طبقـات جهـنم كـام قـال ًهلم جهنم وعذابا َ

 هيأ للكفـار جهـنم وأعـدها هلـم كاملنـازل والبيـوت يرجعـون إليهـا ﴾إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال﴿
ويأوون, وهذا فيه هتكم وسخرية من اهللا تعاىل عىل الكفار, فيقول أنه أعد هلم ضيافة كبرية وهي والعيـاذ 

 8ثم خاطب املـوىللسعري يوم القيامة بسبب بعدهم عن اهللا وكفرهم بآياته, باهللا حر النار يأتون إليه يوم ا
يف الـدنيا  هل تريدون أن تعرفوا من اخلـارس ﴾قل هل ننبئكم باألخرسين أعامال﴿: ملسو هيلع هللا ىلصحبيبنا ونبينا حممد

 ?ضـاع جـدهم واجتهـادهم يف العمـل يف دنيـاهم ثـم ذهـب مـن واآلخرة? من تذهب أعامهلـم سـد
اخلسارة يف أعامهلـم أي أولئـك الكفـار الـذين ** ين ضاع سعيهم يف احلياة الدنيا هؤالء الذواضمحل? 

بطلت أعامهلم يف الـدنيا ألهنـا ** خرسوا يف الدنيا واآلخرة حيث ضل سعيهم يف احلياة الدنيا أي بطلت 
تـه , ألن الكفر مهام كان ال تنفع معه الطاعة, فالكـافر الـذي كفـر بـاهللا وخـرج عـن طاع8ال تريض اهللا

, فال يـصح »آمنا باهللا« وأرشك باهللا كام يف اليهود والنصار ال تنفع معهم طاعة حتى لو آمنوا كام يقولون
حيث يقولون عزير ابن اهللا تعاىل اهللا عن ذلك, أو عيسى وهم يعتقدون هذه االعتقادات الفاسدة, إيامهنم 

ء من اخللق, وقيـل أن هـذه اآليـة نزلـت يف ابن اهللا تعاىل اهللا عن ذلك, ويتخذون من دون اهللا تعاىل رشكا
ًالقسيسني والرهبان وهم علامء اليهود والنصار الذين كـانوا يعملـون طقوسـا وعبـادات يف كنائـسهم 
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وا أن هذه العبادة تنفعهم عند اهللا وهي يف األصل ال تقبل منهم, والسبب يف ذلك فـساد عقيـدهتم, ويقول
ًم حيسنون صنعا, يظنون فيام يفعلون ويرثـوه مـن آبـائهم الـذين وهم حيسبون أولئك القوم من الكفار أهن

انحرفوا يف أعامهلم وكذبوا التوراة واإلنجيل يظنون فيام يفعلون حتى اليوم وهم يتعبدون اهللا عىل خطأ يف 
كنائسهم ويعتقدون يف عزير واملسيح ومريم ما ال جيب أن يعتقد هؤالء حيسبون فيام يفعلون أهنم حيسنون 

 أي أن عملهم صحيح وأهنم عىل حق رد اهللا عىل ذلك قـال أولئـك أي هـؤالء الـذين كفـروا بـاهللا صنعا
 وكـل هـذا خـروج X وهو خلقهم والعياذ باهللا شبهوا موالهم بالبرش أن له ارتباط بمريمواختذوا هللا ند

زات يف خلقـه عن طاعة اهللا وكفر بياح أي خالص, فقال أولئك الذين كفروا بآيات رهبم فاملوىل لـه معجـ
 X لسيدتنا مـريم8ًوآيات فكيف تتخذون عيسى ربا وهو ليس بذلك وإنام آية من آيات اهللا, حيث قال
إين أعـوذ ﴿:  قالـتXعندما جاءها جربيل وظهر هلا يف صورة رجل فـنفخ يف جيبهـا فحملـت بعيـسى

ًة منـا وكـان أمـرا  آيـة للنـاس ورمحـ﴾آيـة للنـاس... قال إنام أنا رسول ربك. بالرمحن منك إن كنت تقيا
ًمقضيا, فالنصار الذين اعتقدوا أن عيـسى جـاء مـن غـري أب هكـذا بحمـل األم اعتـربوا يف عقـوهلم 
وتدبريهم أن عيسى ابن اهللا تعاىل اهللا عن ذلـك فكفـروا هبـذا التـصور والتعليـل والتحليـل, مهـام كـان 

ود والنصار أهنم جعلـوا األنبيـاء فسبب االنحراف عند اليهاعتقادهم بعد ذلك يف توراهتم أو إنجيلهم 
 من اليهود والنصار الذين اعتقـدوا الثالثيـة ﴾أولئك﴿هللا رشكاء, وهذا هو عني الكفر, هلذا قال املوىل 

 احلفظ والسالمة مما يعتقدون أولئك 8اهللا, عيسى ومريم, نسأل اهللا: وهي أن اآلهلة تقوم عىل ثالثة أشياء
أي كذبوا باآلخرة ولقاء اهللا واحلساب والعقاب ولو كـانوا قـد آمنـوا مـا الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه 

 الذي رده كتاب اهللا, فحبطت أعامهلـم بكفـرهم بـالقرآن وبالبعـث والنـشور ال قالوا هذا الكالم الباطل
تنفعهم األعامل فلوا صلوا يف كنائسهم أو دعوا اهللا يف معابدهم أو اعتقدوا أهنم مؤمنون فهـذا كلـه حمـبط 

ًي باطل من أساسه, ال يقبل منهم عمل وال يقبل اهللا عمال من كافر أو مرشك أو اختـذ نـدا وهـو خلقـه, أ ً
 جعل للعباد يف اآلخرة 8فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا, اهللافحبطت أعامهلم يف الدنيا ويوم القيامة كذلك, 

نبيـاء عـىل بعـض ويف موازين وجعل هلم مراتب وأفضليات, يفضل بعض الناس عىل بعـض وبعـض األ
ومراتب متنوعة ومقامات متعددة كل هذا حيصل يف اآلخرة عىل حسب أعامل ذلك فليتنافس املتنافسون, 

يتفاوتون يف الدرجات عند اهللا, أما الكفار الذين كفروا برهبم ومل يقوموا بحق اهللا فال يقام هلم يشء الناس 
ا أنفسهم عظامء يف الدنيا وعلمهم كبري وهلـم قيمـة ووزن ألن الكفار رأو ﴾ال نقيم هلم يوم القيامة وزنا﴿

يف احلياة وربام خرجوا عىل الناس هذه القيمة االجتامعية والوزن لكنهم يوم القيامـة ال يـساوون عنـد اهللا 
يشء ال بعلمهم وال اخرتاعهم واكتشافهم وال بكيفياهتم وال بام صنعوا يف هذا العامل ال يقدم عند اهللا أدنى 
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 يـؤتى ملسو هيلع هللا ىلصحتى ورد يف احلديث عن النبيم يعتربون مردة كفار ليس هلم عند اهللا أي قيمة أو وزن, يشء هل
يوم القيامة بالرجل الطويل األكول الرشوب فال يزن عند اهللا جناح بعوضة, وهذا معلوم يف الـدنيا كلهـا 

ته يف سـبيل الـدنيا, قـال وكل يدفع من ماله وذاته ووقالتي يتنافس فيها الناس ويتحاربوا ويقتتل ويتنازع 
 فإن اهللا خلق الـدنيا »ًلو كانت الدنيا عند اهللا تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها رشبة ماء«: ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب

 فالغاية يف هذا الوجود رضا اهللا بام دعانا ﴾عمال... إنا جعلنا ما عىل األرض﴿** ومل ينظر إليها وجعلها 
ل الصالح واألعامل الـصاحلة هـي التـي فيهـا التنـافس واملراتـب إليه, والوسيلة يف هذا الوجود هو العم

والصدق مع اهللا واإلخالص يف العمـل لـه والتوجـه إليهـا يف الليـل والنهـار والـرس والعالنيـة والتوبـة 
 عن أولئك الذين كفروا 8والفكر, هذه مراتب عظيمة هلذا قالوالرجوع إليه والصدق يف الذكر والشكر 

جهنم ليس هلـم يف اآلخـرة جـزاء وال حـسنات وال ًم القيامة وزنا, ملاذا? ذلك جزاؤهم أنه ال يقام هلم يو
ًفضائل وال رصيد حمفوظ أبدا, ماهلم إال والعياذ باهللا جهنم يـصلوهنا وبـئس املـصري بـام كفـروا وكـذبوا 

لكـوت واختذوا آيايت ورسيل هزوا, كيف بعض اهللا تعاىل الرسل وأنزل اآليات وجعل جربيل يتنزل من م
اهللا إىل عامل األرض حيمل للبرشية والناس القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور والصحف أوامر املوىل مراد 
اهللا يف األمم أنزهلا جربيل إىل األنبياء, فام هلؤالء الذين ظنـوا واعتقـدوا أن قلـوهبم وعقـوهلم سـتكون يف 

ًن باهللا ويتخذون له آهلة, فجعلـوا عيـسى ابنـا ًعلمها أفضل من اهللا وأكرب إدراكا من احلق, فذهبوا يكفرو
 ًومريم صاحبة هللا كذبا وهبتانا, ويقولون كام ورد يف القرآن وقالت اليهود عزير ابن اهللا, وقالت النـصار ً

ما أعظم التوحيد هللا وجترد العبادة له ما أعظم أن يعتقد اإلنسان أن هـذا العـامل لـيس فيـه املسيح ابن اهللا, 
, فالذين كذبوا بالرسل وكذبوا باآليـات ملسو هيلع هللا ىلصنفع إال بإذن اهللا, هذه عقيدة حبيبنا ونبينا حممدأحد يرض أو ي

وجعلوا الرساالت سخرية يسخرون منها وهيزأون منها ليس هلم من جزاء يف اآلخرة إال النار وليس هلـم 
 8حلياة, ثم عـرج اهللاقيمة وال وزن, وإن كانوا يف الدنيا يعتقدون أو يرون أنفسهم أن هلم قيمة ووزنا يف ا

ًيف كتابه خمربا عن املؤمنني كي يبني لنا املعادلة يف اآلخرة واملعادلة عـىل العمـل يف الـدنيا فالكفـار كفـروا 
واليهود والنصار نزلت عليهم كتب فحرفوا وخرجوا عن دائـرة األدب مـع اهللا ومل يعرفـوا حـق اهللا يف 

لكن ما هو حال املؤمنني والصاحلني والرجال والنـساء عبادته وعقائده, فكان نصيبهم وجزاؤهم جهنم, 
الذين عرفوا معنـى اإليـامن بـاهللا فأحـسنوا االعتقـاد يف رهبـم وأحـسنوا االعتقـاد الـرشعي يف أنبيـائهم 

 التي أودع اهللا فيها رس العالقة بني العباد ورهبم بـام جـاء بـه الـرشع والكتـاب وأوليائهم وعرفوا املراتب
َّوالسنة, أين حم  أقاموا الصالة آتـوا الزكـاة ﴾إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات﴿: 8ل هؤالء? هكذا قالُ

صاموا رمضان حجوا البيت أحسنوا العالقة برهبم قاموا برب الوالـدين وصـلوا األرحـام قـاموا بحقـوق 
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أحدهم حافظوا عىل أنفسهم من املعايص وإن وقع من الغيبة والنميمة والوقيعة اجلريان وحفظوا ألسنتهم 
يف معصية تاب منها ورجع إىل اهللا وأناب واستغفر هؤالء إن الذين آمنوا وعملوا الـصاحلات كانـت هلـم 
جنات الفردوس نزال, مصريهم يف اآلخرة مراتب اجلنة وأعـىل درجاهتـا وهـي الفـردوس, وقـد ورد يف 

فالفردوس أعىل مقامات  إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس, اللهم اجعلنا من أهلها, ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن النبي
فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات مـن اجلنة ومراتبها, واجلنة مراتب يرتقى فيها الناس عىل حسب أعامهلم, 

الرجا لوالنساء وماتوا عىل اإليامن والعمل الصالح وأكثروا من التوبة ومن الرجوع إىل اهللا ومل يقعـوا فـيام 
وس, وليست واحـد بـل جنـان, داللـة عـىل كثـرة منـازل يرضهم يف دينهم واعتقادهم فلم جنات الفرد

الصاحلني يف اآلخرة وتعدد مواقعهم وما أعده هلم من احلور العني والولدان واأللبسة والفواكـه واألهنـار 
ً مأو ومثو وموقعـا أخـريا يرتـاحون ﴾ًنزال﴿واجلنان وغريها من النعيم املقيم يف ذلك العامل العظيم,  ً

يبحث عن املوقع األخري الذي يرتاح فيه والراحة احلقيقية واملتع الـصحيحة واللذائـذ فيه, فالذين يسافر 
ًواملشتهيات التي يتمتع هبا اإلنسان رجال وامرأة عىل أقىص غاية من الراحة واملعني هي اجلنة, ففـي اجلنـة 

 أن د كل نومـه فالبـدراحة ال تنقطع ولذائذ وبركات إهلية, أما الدنيا فينقطع فيها كل يشء, إن نام ال يسرت
, وإن وجد متعة أو شهوة حالل ربام ال تدوم, كالنوم يف رسور ويوم يف قلـق, ويـوم يعرتيـه الـضيق يقوم

وحيمل مهوم الدنيا ومشاكل احلياة, فال يدوم يف احلياة الدنيا حال, ما استقام لإلنسان يف احلياة الدنيا حال 
الدنيا يعرتهيا اهلم والغم واحلزن والقلق وغريها مما يمـر عـىل يف حالة رسور ًواحد ما يعيش اإلنسان دائام 

اإلنسان يف الوجود, أما اآلخرة واجلنة وموقع الراحة يف ذلك العامل العظـيم الـذي يـصل إليـه الـصلحاء 
ونزعنا مـا يف صـدورهم ﴿: 8والصاحلات واملؤمنني واملؤمنات وهذا عندما يصلوا إليه ينقطع اهلم, قال

 هؤالء الذين يبلغون تلك املـواطن ونـسأل ﴾عني... ال فيها غول﴿: , ويف آية﴾ متقابلنيرسر... لِمن غ
اهللا أن جيعلنا وإياكم منهم برمحته وفضله وكرمه, حيسون معنى الراحة ألن ليس يف الراحة انقطـاع ولـيس 

تقـارن بالـدنيا أمـا يف اللذة انتهاء حيسون معاين االستئناس ومعاين الراحة الظاهرة والباطنة ألن اجلنـة ال 
فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلـب «:  وهو يتكلم عن اجلنةملسو هيلع هللا ىلصسمعتم حديث النبي

 بعض الناس عندما يسافر ويأيت يصف ما رآه بعينه وما سمعه بأذنه هذا يكون عىل أساس أنه يصف »برش
فوق الوصف, كل راحات اجلنـة فـوق ما وصفوها, فهي لنا يشء ما عرفناه, أما اجلنة فلو وصفها الناس 

الوصف, وكل نعيمها فوق الوصف, ال يعرفه النـاس حتـى يـصلون إليـه, وال يتعرفـون عليـه إال بعـد 
 عن النزل أي البيـوت 8قالدخوهلم فيه, فهو نعيم متجدد ومستمر نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من أهله, 

 اخللود معناه البقاء األبدي الدائم, ما يريـد ﴾حوال.. خالدين فيها﴿: التي أعدها يف الفردوس للصاحلني
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أن خيرج منها أو يتحول, اآلن أحدنا ربام ذهب إىل بلدة أو سكن لكن إن رأ بيتـا آخـر يقـول أفـضل أن 
يقول أريد أن أذهب إىل مكان آخر, بطبيعة حال اإلنسان بعـدم يكون يل بيت مثل هذا, أو يسافر إىل بلدة 

 أما اجلنة فبمجرد أن يصل اإلنسان إىل بيته ومنزله وما أعده اهللا له يف ذلـك النعـيم ال االستقرار يف الدنيا,
يفكر بغريه وال يفكر حتى فيام يتعلق بمعته من زوجاته الرجل من احلور العني املرأة من رجلهـا وزوجهـا 

نة كل منهم عىل غايـة الذي ألفته يف الدنيا وماتت وهي مؤمنة وهو مؤمن ثم التقيا يف اجلنة يعيشون يف اجل
يف غري الزوج وراحته والنعيم الذي منحهـا اهللا يف  ال تفكر ﴾قارصت الطرف﴿ 8من النعمة واملتعة, قال

ذلك العامل, ففي الدنيا قد حيصل غري ذلك, قد تضيق املرأة فتفكر بغري زوجها, قد يـضيق الرجـل فيفكـر 
 ال يريدون ﴾حوال.. خالدين فيها﴿ أما اآلخرة فال, بغري زوجته, بطبيعة حال اإلنسان وتقلباته يف الدنيا,

أن يتحولوا منها, اليوم يف الدنيا بعض الناس يتمنون املوت من هم أو ضـيق أو مـشاكل معاصـيه وفـتن 
الدنيا وحمنها وبالئها ومسئولياهتا كثري من الناس, ويف الدنيا هذه أناس قد يقعون يف أشد من ذلك فينتحر 

والعياذ بـاهللا ومـوت عـىل غـري تحر يأتيه ضيق أو هم فينتحر يقتل نفسه وهو كفر بعضهم كام تسمعون ين
اإلسالم, فام الذي أد إىل ذلك? ألنه ال يريد احلياة, ال فاجلنة ال أحد يكون فيها يائس من رمحة اهللا, فمن 

أن خيـرج وصل اجلنة ودخل الفردوس وجنة املأو وجنة اخللد أو أي مرتبة من مراتـب اجلنـان ال يريـد 
 فال يكون وال خيطر عىل قلـب 8منها وال يتحول عنها وال بديل عنها ألهنا نعمة من اهللا وعطاء وبركة منه

أن عطائه يف اآلخرة وعن نعم اآلخرة واجلنة وعن منح املؤمنني مراتب اجلنة, ** من دخل اجلنة أنه يريد 
ذاهبا ومراتب العذاب وعام حيل هبـم مـن هذا علم عجيب وعظيم, كام أخرب القرآن عن النار وأهواهلا وع

األمل والضيق والصياح حتى يصيحون يف النار ويتعذبون ويـرصخون ويـدعون رهبـم أن يتـوب علـيهم 
وخيرجهم ال يرد عليهم بيشء, ال جيدوا أي مغيث وال نصري, وصف اهللا هذا كله يف القرآن كام وصف لنا 

والنجـوم وقـصص  وصـف لنـا الـساموات واألرض عظمة هذا الكون والعامل اخلالـد العظـيم سـبحانه
الصاحلني وأخبار األنبياء ووصف اخلرض وما عاناه موسى مـن قومـه ووصـف يـأجوج ومـأجوج وذي 

 لو أن البحر هذا ﴾ريب... قل لو كان البحر﴿: 8القرنني واسكندر األكرب كلها عجائب يف كتاب اهللا, قال
 لو أن الناس تريد أن تكتـب مـن علـم اهللا ﴾ريب... لنفد البحر﴿الذي نعرفه واملآلنة باملياه لو كانت مداد 

والقرآن أحد هذه الكتب فلو أرادت أن تكتب وتتكلم وتقص وخترب لنفـد وعظمة ما أودعه يف هذا العامل 
 فلو كـان ﴾مددا.. ولو جئنا﴿البحر لو كان مداد, وكلامت اهللا ال تنتهي وعطائه ال ينفد وفتحه ال ينقطع, 

 هـذا ﴾اهللا... ولو أن ما يف األرض من شـجرة أقـالم﴿ يف اآلية األخربعة أبحر كام ورد خلف البحر س
النظر العظيم للعلم وملا منحه اهللا تعاىل يف هذا العامل من بركات القـرآن ورشف الـدعوة وحـسن االتبـاع 
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مـن خـريات اجلـزاء حلبيبنا ونبينا وما أعده اهللا لنا يف هذه الدنيا من خريات العمل ومـا أعـده يف اآلخـرة 
مدد اهللا حيتاج منا ومنكم أمجعني إىل طول النظر وحسن التفكر يف عطاء اهللا تعاىل الذي ال ينقطع وال يزال 

مستمر وخريه وعطائه ولو جاء الناس يكتبون ويؤلفون ويـرشحون ويتكلمـون عـن فـيض اهللا وعطائـه 
 اهللا وال تنقطع مراتب العلـم التـي وضـعها وملكه بمقدار البحور وفوقها مثلها وأكثر منها ال ينقطع مدد

 يبـني أن 8اهللا تعاىل يف هذا العامل املوجود املرئي وغري املرئي, قل يا حممد للناس إنام أنـا بـرش مـثلكم, اهللا
, الـذي ظهـر رشف الرسالة كان يف اإلنسان ورشف التنزل للقرآن عىل لسان حبيبنا حممد سيد ولد عدنان

 بملك وال بمخلوق جمرد عن ذاتياته البرشية, بـل ملسو هيلع هللا ىلص البرشي من أب وأم مل يكنيف هذا العامل من العنرص
هو برش وتفخر البرشية بأن يكون منها حممد بن عبد اهللا, كام تفخر بأن اإلنسانية فيها األنبيـاء, وأن جيعـل 

الة يف املالئكـة  لو كانت الرسـ﴾رجال.. ًولو جعلناه ملكا﴿اهللا تعاىل األنبياء من الناس كام ورد يف القرآن 
وأراد اهللا أن يبعثهم حلول املالك إىل رجل ألن الرسالة تأيت إىل األمم من جنس أهلها وأصحاهبا, فـرشف 

 أي أن النبي يف صفاته وتركيبه وما منحـه اهللا ﴾يوحى إيل.. إنام أنا برش﴿اهللا الرسالة هبذه البرشية املباركة 
زت هذه البرشية بالنقـاء والطهـر والعفـة والعـصمة وبنظـر من الصورة اخللقية برش مثل الناس, لكن متي

ً إليها فاعطاها نصيبا من النور ورشفها عىل بقية عنارصالبـرش بـسالمة العنـرص والنـسب والـذات 8اهللا
يوحى, ومن أوحـي إليـه فمرتبتـه عظيمـة األنبيـاء ... وبالوقاية والربكة والرسالة والوحي, إنام أنا رجل

ًم بالرساالت مرتبتهم عظيمة ومكانتهم عظيمة, فجعلهـم اهللا تعـاىل رسـال للنـاس الذين أوحى اهللا إليه
ًومنقذين وطرقا للهداية, أما مسألة األلوهية واخللق فهي خاصة باهللا فالنبي برش والرسالة كرامة أما اإلله 

 أخطأ اليهـود يف  ليس بنبي ال يرتقي النبي إىل مرتبة األلوهية كام﴾إنام إهلكم إله واحد﴿فهو احلق الواحد 
والعياذ باهللا, يقول موالنـا ليـسو كـذلك, ًفجعلوا عيسى ربا وعزير ربا, املسيح وأخطأ النصار يف عزير 

أخرب أمتك أنك برش وجنس منهم وجـزء مـنهم وتركيبـك اإلنـساين مثـل البـرش إنـام كرمتـك بـالوحي 
لكم يوحى إليـه أنـام إهلكـم إلـه واحـد والرسالة والدعوة هذا هو الرشف العظيم, هلذا قل إنام أنا برش مث

األصفياء واألتقياء والعامل وذرات الوجود وأنفاس اخلالئق هـو اهللا الواحـد املالـك الذي خلق األنبياء و
املعطي املبدئ املعيد الذي جيب علينا أن نعرف حق توحيده وأنه احلق الفرد الصمد الذي مل يلـد ومل يولـد 

 أن يغفـر الـذنوب ويـسرت 8ليه بحسن العبادة وبالرجاء فيه والتوسل إليهًومل يكن له كفوا أحد, نتحبب إ
العيوب ويصلح الشأن نتوجه إليه ألنه ال أحد يف هذا العامل يغفر الذنوب إال هو, هل أحد يغفر الـذنوب 

, فعرفنـا حقيقـة 8هل أحد ينزل املطر ويشفي ويميت غري اهللا? ليس أحد يف هـذا العـامل إال اهللاغري اهللا? 
 وما يليق بكامله ومجاله ونتعرف ونتعلم ما يليـق 8معنى تفرد اإلله بالعبودية له والتوحيد ومعرفة صفاته
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بجامله وجالل وعلم وبركة أنبيائه وأصفيائه وأتقيائه من عباده الـصاحلني وال نخلـط كـام خلـط اليهـود 
 اهللا يف توسط األمور التـي دعـا عىل مرادوالنصار, فيجب أن تستقيم قناة هذه األمة يف العلم واالعتقاد 

 من الذي ال يرجوا لقاء ربه? هل أحد يعتقد أنـه ﴾لقاء ربه.. واحد.. برش مثلكم ﴿إليها موالنا يف كتابه, 
لن يموت ولن حياسب ولن يبعث ولن جيمع اخلالئق يوم القيامـة ويكـذب باحلـساب والعقـاب واجلنـة 

وهناك أناس كذبوا, هذه بالدكم اليمن املباركة خالص, والنار? من كان عىل تلك الصفة فهذا كافر حمض 
ما كان فيها أناس أيام اإلحلاد يقولون ما يف رب مرة واحد وخلطـوا األمـور خلـط, وهكـذا تـأيت أنـاس 
ختالف الرشيعة والدعوة املحمدية تنكر وجود املوىل والرساالت والقرآن فهـذا كفـر بـواح خـالص, أمـا 

ربه أنت مؤمن تعلم أنك ستموت وستحاسب وتبعث وتعرض أعاملك عىل احلقيقة فمن كان يرجو لقاء 
 البد يكـون عمـل صـالح ويف ليلـك عمـل ﴾ًفليعمل عمال صاحلا﴿اهللا وتريد اجلنة وختاف النار فاعلم 

 ﴾أحـدا.. وال يـرشك﴿صالح ويف هنارك عمل صالح ويف الرس واجلهر ألن العمل غري الـصالح ال ينفـع 
ه وأيقنت به وحتققت أعاملـك يف هـذا الوجـود فاجعلهـا خالـصة هللا, فاجعـل وإذا عبدت اهللا وصليت ل

كالمك هللا وسلوكك وال ترشك من أجل الناس أو تفعله ألجلهم أو تصيل ألجلهـم أو تـتعلم مـن أجـل 
الشهادة وتؤدي العمل كي جتد فيه أجر الدنيا ثـم ينقطـع عملـك, ال اعمـل عملـك هللا واخلـص لـه يف 

أي ليس من أحد يف هذا العـامل يـستحق العبـادة نيوية, وال يرشك يف عبادة ربه أحدا, أعاملك الدينية والد
ًالتي هي فعال عبادة من صالة وصيام ورجاء وخوف واستغاثة وغريها مما جيب عىل كل إنسان أن يعملـه 

 .8يف مراتب التعبد فال تكون إال هللا
ذه السورة املباركة هبذه اآلية, فنسأل اهللا نسأل اهللا التوفيق والعصمة واحلفظ لنا ولكم, وقد ختمت ه

ويربطنا هبذا القرآن وجيعلنا من أهلـه  ختامها ختام خري  وجيعلنا وإياكم يف دوائر أهل اخلري تعاىل أن جيعل
 .ويمنحنا اإلخالص يف عبادتنا له وعاداتنا وال حيصل لنا الرياء وأن نبتغي بكل ما نعمله رضا اهللا

ل واجعلها خالـصة لوجهـك بمنـك وفـضلك يـا رب العـاملني, وصـل اللهـم اللهم تقبل منا األعام
ً وارزقنا كامل املتابعة له ظـاهرا وباطنـا بـرس أرسار الفاحتـة ملسو هيلع هللا ىلصبجاللك ومجالك عىل حبيبك ونبيك حممد ً

  .وإىل حرضة النبي


